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الرحيمالرحمناللهبسم

مةلمقلا

تعالى:اللهقال

الذيلاقصىالمسجدلىإ2المحمالمسجدامنليلا5ًبعبدأسىالذي)سبحأن

البميم!هوالسميعإنهتأإلأمنَلن!بهحولهبأص!نا

رقمآية)الإسراء

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولوقال

منيضرهملاقاهرينلعدوهمالحقعلىظاهرينأمتيمنطائفةتزالَلا

علىوهماللهأمريأتيحتى(مختلفة)روايات-عاداهمأو-ناوأهم-خذلهم

.البخاريرواهذلك(

بيتوأكنافالمقدسببيتقالاللهرسولياهمأينقيل:َأخرىروايةوفي

أحمد.الإمامرواهالمقدسَ

منعنوةانتزاعهاالشيطانأعوان،اللهأعداءحاولعبثاً،لؤلؤةالقدسمدينة

،النبويالمسجد:الثلاثالمسبدبينالحساناللآلئلتنفرطالعقد؟أطراف

المؤمنينوحجيجوالمرسلينالأنبياءمنازل،الأقصىوالمسجد،الحراموالمسجد

المسلمين.ومقاصد

مرعلىالبشرظلمجراء،المدنمنكيرهاتلاقيهأمالاقتالقدسمدينة

مرأَ،حصارأمرارأفحوصرتوالفاتحينالغزاةأنظارمطمحكانتإذالدهور،

إلالسببليستمواطنيهادماءوسفكتوأطفالها،نسائهاعلىتكرارأوهدمت

سكانها.منلأنهم

،لق!سموسوله!
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ورغم،العشراتعلىزادحتىمراتبناؤهاوأعيدقسرياً،تهجيراَوهجرّت

مذكورأاممهاوظل(لاندثار،أوالموتترفضالوجودهذافيقائمةظلتوذاكهذا

.والوجدانالقلوبفيومحفورأ،والبلدانالمدنطليعةفي

مدينةإنهاوالمعتقداتالاتجاهاتكلفيهاتسيرأنقدرهاالقدسمدينة

وماأحوالها،واضطرابشقائهـ.سببهوالدياناتجميعنظرفيقدسيتها،المتناقضات

.وأحزانمحنمنانتابها

العتمة،غزاقدفجرناهذاالجهاد،رايةحولالمرابطينكلومدينةمدينتييا

أبوابكفافتحي،للشيطانرجسأيأرضكفييبقىولنالظلامممائكمنوسيبدد

كلفي-الصخرةقبةتحت...الأقصىفي...البراقمهبطقيلنصليقادمونفنحن

والمرسلين.الأنبياءفيهصلىمكان

برةالجوامحمودفاطمة

م!س!مم!،فمه
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)8(القدسجغرافية

وتقع،فلسطينوسطتمتدالتيالجبليةالمنطقةفي)1(الشريفالقدستقع

وبين150،330وعرض/030.920خطيبينآسيا،قارةمنالغربفيفلسطين

آسيابينالطرقمفارقوتتوسط)غرينتش(شرقيه/،435و150340،طولخطي

الأحمر.والبحرالمتوسطالأبيضالبحربينماوتصلوأوربا،وأفريقيا

،والأردنس!لاالشرقومن،المتوسطالأبيضالبحرالغربمنفلسطينويحد

العقبة.وخليجسيناءجزيرةشبهالجنوبومن،وسوريالبنانالشمالومن

مربعًا،ميلاً!)9420مربعمتركيلو90027X/حواليفلسطينمسعةوتبلغ

عرضهاأماكملم/043نحوالجنوبإلىالشمالمنطولهايبلغ،الشكلمستطيلةوهي

كموي!7بنالعرضيتراوحالوسطوفي/كم07وأكم/5بينالشمالفيفيتراوح

./117/كم)2(نحوإلىيصلحتىالجنوبفييتسعبينما59لم

القديمة4القدس

المدينةفهي،شبيهلهاليسىالعالمفيفريدةمقدسةمدينةيف8"الالقدس

العهدجاءأنإلىسنة،آلفيحواليمنذحالهاعلىاستمرت!تياالع!اةفيالوحيدة

الخالدهةالمقدسةللمدينةالنهائيةالقسماتفوضعالإسلامي

بطجارةمرصوفةوطرق،ملتويةوممراتضيّقة،أزقةذاتالمقدسةوالمدينة

ماضيهاترسملقسماتابهذاوهي،مسقوفةوأقواسّ،مخضرةودرجات،الصغيرة

الدّهور..مرعلىالقديمالعريق

حداثةوبين،وجلالهالقديم(صالةبينيجمعالشريفالقدسيكونوبذلك

الحديثة.والعروبةالقديمةالعروبةبين:أي،وجمالهالجديد

.المقدسبيتفياثارنا،العسليكامل()"

.8691،النوريمؤسسةثمشق،،العربيالقدستاريخ،العكالرحمنعبدخالد1()

.12ا-أصالكياليالوهابعبدللدكتور،الحديثفلسطينتاريخ2()

-،لقطسم!لمد!كلوو
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!عم!!في!ّك!!لآ-/-،+"!ء!،

!!رد!*11!"

03--ّ--:،،ممرر

ب!نننمبر2ول"حد؟نخ!ح!م"؟كيم

ص؟ص"صء(!ءشؤ.م!9:صكس!،بر،!

3!لمع-،؟.؟كا"ضكل!!ه!!ب!!1

ء،".طّب!لمفي،\-رفيإص!َ*3

*ء!س؟9ص!

كام3/!هيّصلملمضضكلكلا
"9،تلأ.ص!-!به!ور!لأ!"طكالا،-س-

!*لما)3!!؟ءا!!،/+""لأ.

ز3لهحبم!ئني،!!لمحم!!ث!ص*شى!ي،عيربر

ءع!!)!!لاول!9،!+َ*يرج!

جممءصص!،*عور*7،-

ط!لا\9،"!لم!،!و،*ج!3؟لم/!؟ء.

/بخ!*،،ممملأ-،"بم!+93آررفي!لأص""بخ:!ء،ئر؟صء

كاكاا:آجمس،2"؟-سلم!؟؟لأ!!!(سلا+،لم3*+ص

،لفسسو!مو
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للإمام(البلدان)معجمفيالجملىذلكسرعنوالبيانالكشفجاءوقد

(tياقوتاللهعبدبي)فقل)1(،)إيليد(و)المقدس(با!يهافذكرهاالحموى:

لك،انفسنانطهرأي:لك()نقذسمعنىالّزجبى:قل،المنزه:اللغةفيالمقدس

للسطل:قيلهذاومن:،قدنطهره:اي،نقدسهأطاعكبمننفعلوكذلك

(.المقدسبيتهذاومن:قد،يتطهرأيمنه،يتقدسلأنه)القدسُ(

منالعتيقُالبيثكما،والمشركينالشركمنمقُدشالمقدسفبًبيت

والظالمينءالظلم

بنتهالمقدسالبيت:قلعباسابن)وعن:فيقوللِاقوتالإمامويروي

.c2>ملك(فيهقاماونيذِ"صلىوقدإلأشبرموضعفيهماالأنبياء،وسكنهالأنبياء

نإبصفاتالقدحاءوصفهاوقد):القدسمدينةوصففيويقول

كلهارلَراهاوضياعهاارضهاأنمنها:اناشاهدتُهوالني،القارئامللتُاستقصيتما

..الجبلعلىوزروعها،البتةوطيئةأرضمنهابالقربولاحولهاوليسشة،جب!

منحجركلهاوأرضهاالجبد،تلكسوطفيفضاءعلىفهيالمدشِةنفسوأفا

(.حسنةوعماراتكثيرةاسواقوفيهاعليها،هىِالتيالجب!

علىبعضهحصنعليها،المدينةمنواكبرمكهَمنأصغروهي):يقولثم

!وب،النئةوبل!،صهيونبابحديذأبوابثمانيهَولهاخندىَبقيتهوعلىجبل

محرابوبابالعموفىوبل!اريحا،وباب،سلوانوبابأرمسِا،جبوباب،البلاط

إسرائيل،بنيبركة:عظامبركثلاثوبها..واسعبهاوالماء،السلامعليهداود،

.)3(الأزقةمندواعلهاخمامالَهمعليها،عياضوبركةسليمانوبركة

بكسر)إيليد::فقد)4(هذاكمَابهفيللقل!مىآخراعاياقوتالأمامأوردوقد

الدبيتمعن!:قيلالمقلس،بيتمدينةاسمممدوثهوألفوياء،واللاماوله

166/./5جالبلدانمعجم1()

.57/16جلبلدانامعجم2()

.،/5/96جلسابقاالمصدير3()

.392-492صاجالبلدانمعجم4()

،لقصمهم!صو!
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بسكونإلياء،فيقل،الأولىالياءحنف،ثالثةلغةوفيهالقصر،فيهالحفصيئوحكى

الفرزثق:بقولإيليا(المقدس)البيتسًميوقدعليئأبوقل،والمذاللام

مُشَرّقُإيلياءبأعْلىَوقَصْروُلاَلُهُنحنُاللهِبيمتاُوبَيْتَانِ

ق!:الهكعبعن(ب)إيلياءالقدستسميةبخصوصياقوتروىوقد

بنتامرأةإيلياءفإنّ،باعهكوهولكنْإيلياءالمقدسبيتتسفواألا

أا،.المدينة

نوحبنسامبنإرمبنإيلحِاءوهوبانيها،باسمإيلياءعُيتْإنما:)وقيل

:الأعراببعضقدوفلسطين،وأرثنوحمص!مشقأخووهو،السلامعليه

لكفتإيليدمنواسطإلىسيرهمثلكُلفتطيرأأنفلو

فولتالنهاركسمنالفيءدنابعدمافلسطينمنبالمهارىعا

وكلّتعراهاحفتقدبميسانانهاحتىاليومُذاكغل!فما

)2(تجلتعنهالظلماءغمْرةإذاطاوياالرحْلمنقطامئاً!ذ

ق!:؟أطيبفأيها:قيل،المقدس:قد.أجلبلدأي:يلألوتسئلوفا

قيل:،المقدس:لَد؟أحسنفأيها:قمِل،المقدس:قد؟أفضلفأيهّا:قيل،الممَلس

أهلفتعجبالمقلسى،:قدأكبر؟فأيها:قيلالمقلسى،:قد؟خيراتأكثرفأيها

أما:فق!منك،يقبلملاأدعيتوقدمحُضلرجلأنت:وقيلذلك،منالجلس

وأرادالدنياأبناءمنكانفمنوالأخرة،الدنياجمعتبلدةفلانها:أجل:قولي

وجدها،الدنيانعمةإلىنفسهفدعتهُالآخرةأبناءمنكانومنسوقها،وجدالآخرة

أحسنيرىفلا،الحسنوأفالحرها.أفىولالبردها،سملافإنههوائها:طيبواما

اللهجمعفقد:الخيراتكثرةوأمامسجدها،منانزهولامنها،أنظفولابنيانهامن

والرطبواللوزكالأترجالمتضالة،والأشياء،والجبلوالسهلالأغوارفواكهفيها

.167ص5جلسابقاالمصدر(1)

.167ص5جلسابقاالمصدر2()

،لفسصو!مو
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الحشر،وإليهاالنشرومنهاالقيامةعرصهفهي:الفضلوأماوالموز،والتينوالجوز

القيامةويوم،وسلموآلهعليهاللهصلىبالنيوالمدينة،بالكعبةمكّةفضلّتْوإنّما

أرضفأيإليها،بجشرونفالخلائقالكبر:وأما.كلّهالفضلفتحويإليهاتزفّان

؟؟!منهاأوسع

.(بهوأقرواذلكفاستحسنوا:ياقوتقال

أسمائها4فيقيلما

ياقوتالإمامذكرهفيماوإيلياء(،المقدس)بيت:القدسأممىفيالقولتقدم

.البلدانمعجمفي

أخر:تسمياتمنفيهاقيلماسنستعرضوهنا

لسكانها(اليبوسيين)مدينةمنها،أخرىأمماءالقدسعلىالقدماءأطلقلقد

الني(اليبوسي)سالماليبوسيالملكباسم(سالممدينةبحميتكما،الأقدمين

)شالم(بلفظالتوراةذكرتهماوهذاورعايتها،وتحصينهابنائهافيكبيرأَإسهاماًأسهم

.)موشي()موسى(فيقولهمفيكماشيّنالعبريةفيوالسّين)1(

اشتهرالنيمليكيصاثق()للملكنسبة(السلام)مدينةعليهاأطلقكما

مليكصاثقأنّالسالفةالأممتواريخفيالقديمةالرواياتتذكركما،للسلامبحبه

بلغحتىأمرهواشتهرفيه،يتعبّدجبالهامنبكهفوقطن،المقدسبيتبأرضّنزل

و!عوارأوهفلماوبالشام،المقدسبيتأرضمنبالقربهمالذينالأرضملوك

فتطها،القدسمدينةبهليعمرمالاًلهودفعوا،شديدأحباًوأحبوهاعتقدوهكلامه

(.)2(السلام)بيتبالعبرانيةومعناه)بروشلم(،و!يتوعمرها،

ولمالطاهر،المكانهذايخترْلمالصاعالرجلهذاأنّهنابهالإشارةتجدرومما

عنهعهدلماذلككانوإنما،الرأيلجردله،المجاورونالملوكبناثهعلىيساعْد!

السابقين.الأنبياءعنالرفيقةوالمكانةوالشرفبالقدسية

.18لعددا//14الإصحاح،لتكويناسفر،لقديمالعهدا(1)

.8صاجالحنبليالدينمجبرللقاضي:الخليلوالقدسبتاريخالجليلالأنس2()

-،لقصسم!س!لمح!
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بأن:وفلسطينولبنانسوريا)تاريخكتابهفيحتىفيليبالدكتورويؤكد

.)1((يؤسسشالم)دعبمعنى)بأورشالم(الكنعانيينمنالاسمأصل

اسمعنصادرةأونابعةكونهاعنتخرجلاالمتعدحةالأمماءهنهأنّوالواقع

بنتامرأةاسمبأنّهكعب،روايةفي)إيلياء(تسميةفيمركماشيد،اوبنالشخص

.(بمالها)2المقدسبيت

إسرائيلبنيدخولقبلوموجودأمعروفاًكانورشليم()1اسمفإنّ..هذاوعلى

اسمهوإنمادينيأ،امماًليس)بأورشليم(القدستسميةأنّالواضحومن.المدينةهنه

الحّرفة،توراتهمفيأدخلوهاليهودولكنّ،ذكرتالتيالأسبابمنلسببعارضدنيوي

(.القديم)الحقدعواهمفيبهايتذرعونالتياليهوديةالدينيةالسمةلإعطائه

كباقيكانبلاليهود،قبلمنمستعملاللقدسورشليم()1اسمفليس

الأعشى:قال،واستعلمتأطلقتالتيالأمماء

)3(شلمفأوريفحمصعمّانآفاقهللمالطفتُقدْ

نصفيذلكوردكما)إيلياء(عليهايطلقكانالقدسالإسلامثخلولما

بعضفيذلكجاءوكما.)4(آنذاكالقدسلبطريركالخطاببنعمروثيقة

العهودفيكانتالتيتسميةالقدسإلىأعادماسرعانولكنه)5(النبويةالأحاديث

وأ)القدسالإسلامتسميةفكانتالسلامعليهموالمرسلينالأنبياءعهودالأولى

والتطهرالتنزه)منهايقصدالتيالدِينيةلتسميةالطاهرالبلدلتلك(المقدس

الشاعر:قلى(والبركة

بقدسماءخيرمنوتشيالقدسأرضتهبطيحتىنوملا

./5/167جلياقوتلبلدانامعجم)58(73،صاسورياجتاريخ(1)

ا167//5جلياقوتالبلدانمعجم2()

/05/االأثيرْجلابن:الحديثغريبفيالنهاية3()

.1/906جالطبريللأمام:والملوكلرسلاتاريخ4()

والنهايةجالبداية)تاريخهفيكثيربنالحافظذكرهاكما،والمعراجالإسراءأحداثذكرفيوذلك3()

3/801117-.
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لساناالعربيةاللغةمعبمفيوردماعلىالمقدسةالأرضبذلكارادوقد

(.العروسولَبى،العرب

القديم:وصفهفيالأقصىالمسجد

:أي-الشرقيطرفهافيفهو::الأقصى)وأما)1(الحمويياقوتالإمامقل

وطوله،عريضطويليوهو،السلامعليهداودعملمنأساسه،القبلةنحو-القدس

غايةعلىوهوللجمّعة،فيهيخطبالنىِالمصلى،القبلةنحووفِى،عرضهمنأكثر

الدنيافيليسالتيوالفسمِفساءالملونةالرخامالأعمدةعلىمبني3والإحكاالحسن

الموضعهذاصحنوسطوفي،غيرهولا-الأموي:اي-ثمشقجامعلامنها،أحسن

مواضععدةمنالناسإليهايصعدكبيرةافرعخمسةنحوارتفاعفيعظيمةمصطبة

منّمقةبرصاصمسقفةرخامأعمدةعلىعظيمةقبةالمصطبةهنهوسطوفيبل!رج،

قبةوهي،أخرىقبةالرخاموسطوفي،ومسطحقائمالملونبالرخاممُطبقةبالفسيسفاى

مغارةوتحتها،وسلموآلهعليهاللهصلىالنيقدمأثرطرفهاوعلىتزار،التيالصخرهَ

اربعةالقبةولهنهوتزار،فيهايُصلىونائمقائمبالرخاممبلطة!رجبعئةإليهاشَزل

المعراجوقبة،مليحةحسنةمكشوفةأعمدةعلىأخرىقبةبرأسهاشرقيهاوفي،أبواب

مطبقأعمدةعلىذلككل،السلامعليهداودالنيوقبة،المصطبةحائطعلىأيضاً

به(.ويتبركيزارمماعددهايطولومواضعكثيرةمغاوروفيها،بالرصاصأعلاها

جببهاليسحارةتكونأنقل،مشجرةجئأعشرونالمسجد)وفي:قد

الحطة،باب:منهاباباً،بعشرينموضعاًعشرثلاثةمنالمسجدويلخل..مسيل

بنيبركةوباب،الرحمةوباب،مريممحرابوباب،والسلامالصلاةعليهالنيوبل!

،السلامعليهإبراهيموبابالوليدوبل!الهاكيينوبابالأسب!،وبابإسراذِل

وزكريامريممحرابالمشاهد:منوفيه،السلامعليهداودوبل!خالد5أموبل!

المنهلوموضع،وجبرائيل،وسلموآلهعليهاللهصلىالنيومقاموالخضر،ويعقوب

.(فيهمتفرقة،والصراطوالكعبةوالنور

حيث،والمعراجالإسراءمنعودتهحينمنوسلموآلهعليهافهصلىاطهرصولفعلهماوهذا()

ذكرهااللهفجلىالحجر،يخاقريشكذبتنيللاحديثهفيالممَدس()بيتالمدينةمعلناًَاصميقول

الروايةهنهأنكثيرأبنويذكرإلمِه(أنظروأناآياتهعناحدثهمفطفقتالممَدس،بيتلي

.3/5/11جوالنهايةالبدايةوالنسائيئوالترمنيومسلمصحيحهفيالبخاريذكرها

،لفس!وص!!
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وفي،ذراعسبعماثةوعرضهالهاكي،بالذراعذراعألفالمسجد)وطول:لقا

خمسةالسقوفوعلى،ورخامعمودوسبعمائةخشبةآلافأربعةالخشبمنسقوفه

سبعةفيذراعاًوثلاثونثلاثةالصخرةوحجم،رصاصشقةألفوأربعون

نفساً(.وستينتسعمائةفيهاويصليتزارمغارةالصخرةوتحت،وعشرين

بالمشاهلهإلاتتصورلاعجيبةوأوصافكثيرةأماكنالمسجد)وفي:قال

ذلكأنيرىمنهموضعأيفيفيهإنسانجلسإذاأنهمحاسنهأعظمومنعياناً.

الجمدبعينإليهنظرالله)إن:قيلولذاوأشرحها،المواضعأحسنهوالموضع

!(الجلالبعينالحرامالمسجدإلىونظر

الصبازمنفيالأنسرباعُفتلدُالصبّاهبّتماالقدسِبقاعأهيم

بىوالرٌّالمعاهدتلكعلىسلاميمواصلاًإليهاشوقيفيزلتُوما

مدينةلتسلمعنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرحضروعندما

عمروكتبالجراحبنعبيدهأبيمنالرومبطريركصفرونيوسطلبكما،القدس

الخطاببنعمرطلبماهـ/5636سنة(العمرية)الجهدهحميتالتيالأمانوثيقة

سعةوكانتالمشرفةوالصخرةالمباركالأقصىمكانعلىيدلهأنصفرونيوسمن

الترابيعلوهاكانالٌّّتيالصخرةمكأنعليفدلهمهجورةمهملةوقتهاالأقصى

!معهوقبائهردائهوطرفبيديهالصخرةينظفالخطاببنعمرف!ذوالنفايات

قلوبفيخاصةمنزلةلهاوالتيتماماً.الصخرةنظفتحتىالترابيرفعونالصحابة

السماءإلىوسلمعليهاللهصصلىمحمدسيدناالكريمالرسول!عرجحيثالمسلمين

اللّهصلىالرسولقدمياثريبدوالأيمنطرفهاوعلىوالمعراجالإسراءليلةفيمنها

.المعراجليلةوسلمعليه

عندالمصلينمنآلافلثلاثةيتسيهأمسجدببناءالخطاببنعمرأمروقد

مسجدقبل-الصخرةعندأقيمالذينالمسجد()رأواالذينومن.الصخرة

زارالذياركولف.السائحأعينهمبأمعمر(مسجديسمىوكان-الحاليالصخرة

ذلكانوقالابقليلبعدهالقدسزارالنيجيرومالمؤرخالسائحوكذلكالقدس

يصمدلملكنهمصلآلافلثلاَثةفعلايتسعوكانالخشبقمممبنباًكانالمسجد

.الأخرىالمنيةوالعواملالزلازللبعضنتيجةلي!فيما-وتهدم

لفس،كلروةس!م!
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مسجدبناءعلىأميةبنيخلفاءخامسمروانبنالملكعمدعزموعندما

عظمةمعويتناسبالمشرفةالصخرةقدسيةوبمكانةالإسلامفيالقدسبمكانةيليق

ولاةإلىكتبالمسلمينعندروحيةومكانةدينيةمنزلةمنالصخرةلهنهولماالإسلام

عليهفأشارواالفكرةفيبلادهمرأيَعلىويقفمشورتهملي!ذالإسلاميةالدولة

تنفيذها.علىوشجعوهالفكرةعلىواثنواالعملهذاعلىبالإقدام

سنةالمشرفةالصخرةقبةمسجدبناءفيمروانبنالملكعبدفشرع

الشريفالقدسيالحرموسطمباشرةالمشرفةالصخرةوحول!فوق!65/66

التصميمببساطةليتميزالإسلاميةالمسبدعمارةفيقبلمنيعرفلمفريدبتصميم

الأخاذبجمالهالإسلاميةالمبانيسائرعلىوليتفوقالنسبودقةالأجزاءوتناسق

إدارةفيمروانبنالملكعبدعهدوقد.ورسومه،زخرفتهوإبداع،وروعته،وفخامته

كبارمنالكنديحياةبنرجاء:وهمارجالهمناثنينعليهوالإشرافالعمل

عالموهو(الشامأهل)سيدوشممىكاملاًنبيلاًوكان،عصرهفيالمسلمينعلماء

اسندفيماالخبراءمنوهمانفسهاالقدسأهلمنسلامبنويزيدمشهورتقي

منتبقىهـ،72سنةفيسنواتسبعاستغرقالنيالمسجدبناءتمانوبعدإليهما.

للخليفةأعادهاوعندمادينارألفماثةوالزخرفةوالعمارةللبناءالمخصصةالمبالغ

جهدمنبذلاهماعلىلهماجائزةالمبلغهذابمنحهماأمرمروانبنالملكعبد

عنسلاموابنحياةابنفاعتذرالقبةمسجدبناءعلىالإشراففيمتواصل

نسائناحليمنذلكفينزيدأنوأولىأحقأننا-َ:للخليفةقائلين.المبلغقبول

(.المسلمينمصاعفيشئتحيثالمبلغضعأموالناعنفضلاً

الصخرةقبةمسجدوتشييدلبناءمروانبنالملكعبدوأسبابدوافعوحول

والجمالوالفخامةوالأبهةالروعةمنالفريدالقدربهذابإظهارهواهتمامهالمشرفة

.المسلمونالمؤرخونأوردهماأهمهاعديدهرواياتتواردتفقد

فيالتقاسيم)أحسنكتابهفيالمقدسيالبشاري(حمدبناللّهعبدأبوفأورد

رأىعندماالملكعبدن)1المسلمينالمؤرخينمعظمعليهاوأكد(الأقاليممعرفة

الصخرةعلىفنصبالمسلمينقلوبفيتعظمأنخشيوهيبتهاالقيامةقبةعظمة

عجائبمنهوجعلهعنهابهشغلهممسجدللمسلمينواتخذها..ترىماعلىقبة

لقصس،ممووسومو
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عمائرللمسلمينيكونأنفيمروانبنالملكعبديفكرأنغريباوليس(.الدنيا

كسرىدمرهاأنبعدجددتالتيالمقدسيالقبركنيسةعنفخامةتقلولاتضارع

وقدسيةبمكانةتليقوفخامةوالعظمةالبهاءوفيالإسلامقبلفارسملك

المشرفة.الصخرة

التاريخمدارعلىوالسلاطينالمسلمينواعكامالخلفاءمعظمتسابقوقد

وصيانتهالكبيرالإسلاميالرمزهذاعلىالحفاظإلىالعصوركلوفيالإسلامي

وإصلاخوكسوةلخدمةثمينهوماكلوتقديمغاصبكلمنوتحريرهوترميمه

وتناولالأقصىالمسجدوكذلك.المشرفةالصخرةقبةيصيبماكلوترميم

بيتأوصافوالمستشرقونالرحالةوحتىوالفنونالاَثاروعلماءوالكتابالمؤرخون

منالمشرفةوقبتهالأقصىبمسجدهالشريفالقدسيالحرمالمكنونةودرتهالمقدس

التاريخفيالشهيرةالأماكناجملمنالصخرةقبةأنعلىاجمعواوقد.الأوجهكافة

فيوجمالالبناءفيعبقريةأنها،البسيطةسطحفوقالموجوثهالأبنيةأجملوهي

الداخلأماملتظهرحتىمحروقةوالأعمدهالأركانبنيتالمعمارففيالأبعاد،تناسب

هذاالأبنيةمنشيءبصرهيقاطعفلاالمكانأطرافكلجهةأيمنالمسجدإلى

..والخارجيالداخليالكساءفيروعة.حقيقةهوممااتساعاًوأكثرأفسحالمكانيظهر

بالأبيضالمرقشالمزينوالخزفوبالقيشاني،المعرق،الرماببالرخامجدرانهكسيت

.الملونالرخامأنواعوأثمنبأبهىالجدرانكسيتالداخلوفيزرقاءخلفيةعلى

نقوشها.فيدقيقةأنيقةالزينةوفسيفساء

المقدسبيتعنالرحالةذكرهما

المقدسبيتم:1165هـ056عامالمتوفىالإدريسيالعربيالرحالةوصف

يُصعدجبلعلىوهي.إلياءتسمىوكانت،البناءقديمة،جليلةمدينةا:بقوله

طرفهاوفي.المشرقإلىالمغربمنوطولها.طويلةبذاتهاوهي،جانبكلمنإليها

.يسمىْبابالشرقيطرفهاوفي.داودقبةعليهالبابوهذا.الحراببابالغربي

الجنوبجهةمنولها.لمئلهالزيتونعيدمنإلايفتحلامُغلقوهو."الرحمةْباب

.16الغرابعامود"8بابملالش!جهةومن،صهيونباب

م!س!لمح!،لقطس
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زارقصيرةبملهحطينمعركةقبلأي،)5670:م1172سنةوفي

فيالعربيالشرقروادصعبيقولكماوهو.انيالألم،تيودوربتشالحاجفلسطين

حولبوصفيعنيالوسطىالقرونفيأوروبيكاتبأولالوسطىَالعصور

والأحمرالأبيضفيها،جميلةضخورهالكن،صخريةالجبلىوهنه.المقدسةالمدينة

بعضيتجمعحيثأما.البناءحجارةلأخذصطةوكلهاالألوانالمتعد!ةوالرخام

بالكروممكسوةالجب!وتكون،الفواكهأنواعجميعفتنموالضخوربينالتراب

كتابه:فصولأحدوفي.والبساتينالحبوبفتملأهاالأوديةوأما.والتينوالزيتون

سلوانعينويذكر.ببعضبعضهاعلاقتها،ويوضحوأوديتهاالقدسجبالذكر

استحالةذاكرأينقذهاثمشيلوهمنيأتيالعينهنهماءإنتقوللأسطورةويعرض

)1(0(طبوغرافيةنعيةمنالأمرهذا

شوارعهاعلىيغلبأ:يأتيماالقدسعنتيودوريتشقلىآخرموقعوفي

يدخلنوافذفيها.حجريةبعقودمسوقةوأنهاالحجارةمنكبيرةبألواحمبلطةأنها

ليست،مستويةوأسطحتها،النقشالجميلالحجرمنمبنيةوبيوتهاالنورمنها

ماءأييوجدلالأنهآبارفيالمطرماءالسكانويجمعبمخروطالمنتهيةبيوتناكأسطحة

)2((مورثهلبعدبلاثهفيالثمنغاليوالخشب.بلدهمفيآخر

منكبيرعددفيهيقيم،مستشفىيقومالمعمدانيوحناكنيسةمنبالقرب)

لمابلغنيوقد.باهظةنفقاتتكلفالتيالعنايةوينالون،المرضىوالنساءالرج!

منهمالموتىعددبلغوقد،الألفينبلغأولئكالمرضىعددأن،هناككنت

المقيمينالمرضىعددمثلالخارجيةالعياثةفييعابموقد.الواحداليومفيالخمسين

علىيومياًيتصدقإذتقدرلاالتيالإحسانأعمالعنفضلاًهذاالمستشفىفي

.(...ببزالسبيلوأبناءالسائلين

.84صالعربيالشرقرواد)1(

لمدينةوصفجاء:المصدرهذاهامشويخا.136الوسطىالعصورفيالعربيالشرقرواد()2

.الإنسانإليهيحتاجماكلفيهايباعكاناسواقهاأنعشرالثانيالقرنمنمجهوللمؤلفالقدس

فيهايباعالتيالحوانيتانويقولخم!ةبعنايةوالعطاريناللحامينأسواقالكاتبويصف

.كثيرةالمطهرالطعام

،لقطسموسو!
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..التقاسيمأحسن."كتابةعننقلاًللقدسالبشاريوصفنقلأنوبعد

:ذكرهومما.أيامهحتىإليهاالخطاببنعمرثخولمنذالقدستاريخعنتحدث

الروممنوالنصارى،المسلمينبيدذلكعلى(المقدسبيتاي)تزلإولم

المعروفةبيعتهمإلىللزيارةيقصدونهاأصنافهمسائرمنوغيرهموالأرمنوالإفرنج

ملكهاانإلىانتهتحتىمنهاأجلالأرضفيلهموليس(القيامة)بالقُمامة

وآمد،ماردينصعببكربديارالذينهؤلاءجدّايلغازيوأخوهأرتقبنسُكمان

طاقةلاجيشاًإليهموارسلواالمصريونفاستضفهم،العباسلبنيفيهاتقاموالخطبة

.العراقنحووانصرفوا.قتدغيرمنفتركوهاذلكخبروأخاهسكمانوبلغ،بهلهم

نحوإلىهؤلاءورجعبالأمانسلموهاثمالمجانيقعليهاونصبواحاصروهابل:وقيل

هـ.194سنةفيوذلكالمشرق

نأإلىالقدسعلىواستيلائهمبلادهممنالفرنجخروجياقوتذكرثم

بنيوسفالدينصلاحالناصرمنهماستنفنهحتىأيديهمفييزلولم):يقول

فيالاَنوهي.الإفرنجيدفيأقامهاسنةوتسعينإحلىهـبعد583سنةياأيوب

بكرأبيالعاثلبنعيسىالمعظمالملكمنهمالآنعليهموالمستولي،أيوببنييد

إذاأنه(الشريفالحرمأي)محاسنهأعظممن):بقولهحديثهوأنهى.أيوببن

المواضعأحسنهوالموضعذلكأنيرىمنهموضعأيفيفيهإنسانجلس

الحرامالمسجدإلىونظرواا؟صالبعينإليهنظراللهإنقيلولذاوأشرحها.

:الجلالبعين

الصبازمنفيالأنسرباعفتلكالصباهبّتماالقدسبقاعأهيم

والربىالمعاهدتلكعلىسلاميمواصلأإليهاشوقيفيزلتُوما

)1(لزيارتهوفقتنيالنيدثهوالحمد

:عباسأبووقال.المقدسببيتموضع):بقولهالساهرةياقوتوذكر

.)2(دمفيهايسفكلمبيضاءأرضالقيامةارضالساهرة

.بتصرف171-5/166البلدانمعجم()1

.3/201المصدرنفس()2
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وأخبارالبلادآثار)كتابهفيم1283هـ:682عامالمتوفىالقزوينيوتحدث

كانتالتيالمشهورةالمدينةهيالمقدسبيت.":قولهجاءومماالقدسعن(العباد

والتي...سليمانمنهاوفرغداودبناها.الوحيومهبطالشرائطوقبلةالأنبياءمحل

علىوزروعهاوطيئةأرضبقربهاوليس،شاهقةجبالوضياعهاأرضهاالآنعليها

.هناكلهاعمللاالدوابلأنبالفؤوسالجبالأطراف

وفيها،حجركلهاوأرضهاذلكوسطفيفضاءففيالمدينةنفسوأما

صهريج.وفيهاإلادارفيهاوليس.المطرماءمنأهلهاوشرب،حسنةعمارات

رديئة.مياههالكنالدنسكثيرةليمستحجريةودروبها،الدروبمنتجتمعمياهه

))(..عياضوبركةسليمانوبركةإسرائيلبنيبركة:بركثلاثوفيها

تقويممؤلفهفيالمقدسبيتم:1331هـ732سنةالمتوفىالفداءأبو8.ذكر

وكسرالقافوسكونالميمبفتح:المقدسبيتأ:بقوله(241ص)البلدان

وبقي.داودبنسليمانبناهالمقدسوبيت،مهملةسينالآخروفيالمهملةالدال

ملكطيطسخربهحتىوبقي.الفرسملوكبعضبناهثم.بختنصرخربهحتى

القيامةوبنيت.هيلانةوأمهقسطنطينحتىوبقي.الطولمعورممبنيثم.الروم

كانالنيالبناءوخربت.فيهدُفنعيسىأنالنصارىيزعمالنيالقبرعلى8"

حتىكذلكبقي.لليهودعنادأالبلدزبالةالصخرةعلىوألقت()2الصخرةعلى

الصخرةعلىوبنىفنظفه.بعضهمالصخرةموضععلىفدله.القدسعمرفتح

هيماعلىالصخرةقبةفيهفبنىالملكعبدبنالوليدتولىحتىوبقي.مسجدأ

.،اليومعليه

م1377هـ:977عامالمتوفىبطوطةابنالشهيرالرحالةالقدسونزل

فيفزرتالقدسإلى(الخليل)المدينةهنهمنسافرتثم:بقولهبرحلتهذكرها

أيضاًوزرت،ومسجدكبيرةبنيةوعليها،السلامعليه)3(يونستربةإليهطريقي

ا.915-61)1(

.(لهيكلا)اي)2(

.حلحول)3(
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كثيرةعمارةوعليه،النخلةجذعاثروبه،السلامعليهعيسىبلادموضعلحمبيت

به.نزلمنويضيفون،تعظيمأشديعظمونهوالنصارى

رتبهَفيالشريفينالمسجدينثالثالكهشرفهالمقدسبيتإلىوصلناثم

السمد.إلىومعرجه،تسليمأوسلمعل!هاللهصلىاللهرسولومصعدالفضك

الدينصلاحالففلالصحالملكوكان،المنحوتبالصخرمنيفةكبيرةوالبلدة

ثمسورهابعضهدمالمدينةهنهفتحلما،ضرِأالإسلامعناللهجزاهأيوببن

يكنولم،بهافيصَنعواالروميمَصد!اأنمنخوفاًهدمهالظاهرالملك()1استنقض

اميرتنكرالدينسيفالعهدهذافِىالملرلهاوجلب،تقدمفيمانهرالمدينةبهنه

.)2(دمشق

.الصخرةوقبةالأقصىالمسجدالرحالةوصفثم

قك:.الشريفبالقدسالمباركةالمشاهدبعضبذكرأقوالهبطوطةابنواتبع

هناكمرتفعتلعلىالبلدشرقيفيجهنمبواكيالمعروفالواثيبعدوةفمنها

البدويةرابعةقبرأيضأومنهاالسمدإلىالسلامعليهعيسىمصعدإنهايقالبُنية

.الشهيرةالعدويةرابعةخلافوهيالباديةإلىمنسوبة

مريمقبرإنويقولون،النصارىيعظمهاكنيسةالمذكورالواثيبطنوفي

اليّوهيالنصارىيحجهامعظمةأخرىكنيسةأيضاًوهناك،)3(بهاالسلامعليها

عليهعيسىموضعوهنالكبهاالسلامعليهعيسىقبرأنويعتقدونعليهايكذبون

.،)4(بهيتبركالسلام

منهمأ:فقلرحلتهفيالقدسفضلاءبعضذكرإلىالرحالةتطرقثم

ومنهم،وكبرائهاغزةأهلمنوهوالغزيسالمبنمحمدالدينثهسالعالمقاضية

الخانق!وشيخالمالكتِيمل!زسومنهم،النابلسيالدينعمكالفاضلالصاعخطيبه

هلمه.أينقضهطلب،استنمَضه)1(

.57صالرحلة)2(

مريم.كنيسةأي()3

95.صالرحلة)4(
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http://www.al-maktabeh.com



الزاهدالشيخومنهم،القدسنزيلالغرناطيمثبتبنمحمداللهعبدأبوالكريمة

العابدالصاعالشيخومنهم،الصطينكبارمنبدجوبالمعروفحسنعليأبو

بنالرحمنعبدالرحيمعبدأبوالعابدالصاعالشيخومنهمالمراغيالدينكمد

ولبسنثصبتهُ،الرفاعيالدينتاجتلامنهَمنوهو،الرومأرزأهلمنمصطفى

.)1،،التصوفخرقةمنه

إلىسافرتئمأ:لَ!م1348هـ:974عامالمقدسلبي!زيارلَهوفي

عزخطيبهولقيت،عنهارتفعقد)2(الوباءووجد!،المقدسبيتإلىثم،عجلون

الكرماءالفضلاءمنوهو،بمصرالقضلاقفيالدينعزعمابنجماعةبنالدين

.)3(،الشهرفي!رهم(لفالخطابةعلىومرتبه

مجتمعونيرثدونكلهموكانواصفوففيالأرضعلىجالسينصبياناًورأيت

نأاستطعتوقد،وخلفاًأماماًرؤوسهمويهزونعلبصوتالكلماتنقس

لأنهاصبيانهملِعلمونماأولوهي،موسيقاهامعر!دوهاالتيالكلماتأحفظ

)4(0،عمَيدتهمأصول

واستقر.جاريةْياعوبداليهوبَالرحالةالقدسإلىجاءم1487عاموفي

لافإنه،تهدمتقدالقدسأنرغمأ:عنهاأقوالهومن.م0045عاموفاتهإلىبها

،بالقبابمسقوفةكلها.شبهاًقبلمنلهأرَلممما،جميلةأسواقأربعفمِهايزال

وسوقالتجارسوق،هيالأربعالأسواقوهنه.المتبرأنواعجممِعومَحوي

والخبز.المطبوخةالأطعمةوسوقالخضاروسوقالعطارين

حصةكانتفقد.القدسهبطتلماالبلادتجتاحالقحطمنموجةكانتوقد

لمالجوعلكنالواحدةللوجبة!راهمبضعةتتجاوزلاالخبزمنالواحدالشخص

التالي.الموسمفيجيدأَكانالحصوللأنيدم

.95صالرحلة)1(

م9134و1348سنةبيناوروباا-شتاعالنيالكبيرالفندأو*الأسردالموت"هوالوباءوهذا)2(

.الجارفبالطاعونخلدونابنحملوالنيالوباءوهوفريعاًفتكاًبأهلهاوفتك

.65:الرحلة()3

قليل.بتصرف002-891و012العربيالثرقرواد)4(

،لفسم!س!لمح!
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النيدثهوالحمد.أعمىكرجلنساءخمس!فيهتقيمفيهأقيمالنيوالبيت

مرضيصيبهمالقدسإلىيأتونالذينالأغرابأكثرفإنوترحاليحلّيفيعليّمنّ

المدينة.هنهعلىتهبأنواعهااختلافعلىالرياحإذالمستمرالجوتغيربسببما

وسبحاناتجاههااتمامقبلالربليباركهابالقدستمرأنيجبريحكلأنويقال

.)1(االحقيعلمالني

تأليفهمنانتهىالني(الجليلالأنس)مؤلفهفيمدينتهالعليميووصف

يلي:مامنه،بتصرف،نقتطفمسهباًوصفاًم:6914هـ109عام

بينوهي.البناءمحكمةعظيمةمدينةفهيعصرنافيالقدسمدينةوأماأ

وغالبوادفيمنخفضوبعضهعلوعلىمرتفعالمدينةبناءوبعضوأوديةجبال

المنخفضةالأماكنمندونهاهوماعلىمشرفةالعاليةالأماكنفيالتيالأبنية

أبنيةأسفلهيوجدالأماكنغالبوفيوعروبعضهاسهلبعضهاالمدينةوشوارع

علىتفرقلومشحونوالبناءقديمبناعلىمستجدبنافهيفوقهابنىقدوماقديمة

كثيرةوهيالآنهوماضعفالمدينةحجملكانالإسلاممملكةمدنغالبحكم

.الأمطارمنيجتمعمائهالأنالماءلخزنالمعلهالآبار

جميعهوالإتقانالأحكامغايةفيفهوالمقدسبيتبناءوأما4المديتلابئايات

وقد.خشبسقفهفيولالبنبنايةليسمعقوثةوسُقفهالنحيتالفصبالأحجار

بناءمنرؤيةأحسنولاعمارةأتقنالمملكةجميعفييكنلمأنهالمسافرونذكر

وأتقنأمثلالقدسبناءلكنالسلامعليهالخليلسيدنابلدبناءمعناهوفيالمقدس

الجبلفيلكونهامتقنبناؤهاالثلاثالمدنفهنهنابلسمدينةبناءمنهويقرب

فيالعجائبفمنبعدمنالمقدسبيترؤيةوأما.متيسرةكثيرةفيهاوالأحجار

طورجبلعلىالإنسانكانإذاالشرقمنرؤيتهاوأحسنمنظرهاوحسننورانيتها

بعدمنمنهايرىفلاوالشمالالغربجهتيمنوأماالقبلةجهةمنوكذلكزيتا

فيالسلامعليهالخليلسميدناوبلدالمقدسبيتفإن.لهاالجباللمواراةالقليلإلا

الحيطةالجبالفإنبعيدهفيهاوالمسافةمشقفيهاوالسيروالأحجارالأوعاركثيرةجبال

.991وص891صالعربيالشرقرواد()1
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اللهمنإذاولكنالأثقدسيرعرضاًومثلهاطولاًايامثلاثةتقريباًمسافتهابالبلدتين

الشريفالمقاموإلىالأقصىالشريفالمسجدإلىبالوصولالزيارةقلامدعلى

يكادمالاوالبهجةالأنسمنلهيحصلالمشرفةالأماكنلتلكرؤيتهفمنالخليلي

والنصب.المشقةمنلهحصلماوشملويوصف

سوقوهوالغربجهةمنالمسجدلبابالمجاورالقطانينسوقذلكفمن4أسواقها

المتجاورةالثلاثةوأيضاًالأسواق.البلادمنكثيرفيمثلهيوجدلمالإتق!كايةفي

بشامقبلهممتدةالرومبنامنوهيالخليلببل!المعروفالحراببابمنبالقرب

الملكوقفالعطارينسوقالغربيهومنهافالأولمنافذالبعضبعضهاومن

لبيعالأوسطوهويليهوالنيالصلاحيةالمدرسةعلىاللهرحمهالدينصلاح

المسجدمصاععلىوقفوهماالقماشلبيعالشرقلجهةيليهوالنيالخضروات

الترتيبفيالثلائةالأسواقمثليروالمانهمالمسافرونذكروقدالشريفالأقصى

.المقدسلبيتالتيالحاسنمنذلكوأنالبلادمنبلدفيوالبناء

أحياؤها8

حارةمنهاالمقدسبيتفيالمشهورةالحاراتمنأحياءعشرةالمؤلفذكر

موقوفةلكونهاللمغاربةونسبتهاالغربجهةمنالمسجدسوربجواروهيالمغاربة

ونسبتهاالغربجهةمنبجوارهاوهيالشرفوحارة.)1(بهاوسكنهمعليهم

بنولهميق!معروفونذريةولهموسىالدينشرفاممهالبلدأكابرمنلرجل

المهذببابنيعرفوكانسليمانالدينعلماممهلرجلنسبةالعَلموحارةالشرف

والسبعمائة.السبعينحدودفيوفاته

وهيحارثبنيوحارةالصلتيينحارةمنهاأحيائهابقيةذكرالمؤلفوتابع

القلعة.عندالبلدخارج

أيامثلاثةمدةفيالإسرائيليالعدوهدم.زاوبتهوبهاالغوثمدينابيوقفالمغاربةحارة)1(

ولمالإخلائهاراحديومسوىساكنوهايمهلولم.بيوتهامنبيتا135ً(6791حريران13)11-

.5/4لعارفاعارفاوراق-تعويضاًيعطواولماخرىمسلانلهمتهيأ
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شوارعها،

ببابالمعروفالأقصىالممسجدبابمنوابتداؤهالأعظمالشارعوهو:داودخط

هذاويضم.الخليلببابالآنالمعروفالمدينةبابوهوالحراببابإلىالسلسلة

خانوسوقالمبيضينوسوقالقشاشينوسوقالصاغةسوقمنهاأسواقثمانيةالخط

بأنهايصفهاالتيوالوكالةالغلالوسوقالحريريةوسوقالطبينوسوقالفحم

فيهايباعدينارأربعمائةبنحوالسنةفيتؤجرالأقصىالمسجدوقفعظيمخان

البضائع.اصناف

مرقلك:خط

محمدالشيخحارةشارع،الدينعلاءحماموحارةالفطانينعقبة:أقسامهومن

بها.لسكنهالشنتيرابنحارةوشارعالحصريةحارةوشارعالقرمي

فسووالخضرسوقويليهالقماشسوقالغربمنمرزبانحارةوبجوار

النصارىحارةويليهاوالقيامةالصلاحيالبيمارستانوبهالدركاهفخطالعطارين

.الغربجهةمن

الطواحين:واليخط

أحدالعمودبابإلىالعينثرجمنبشامقبلهمنالممتدالعظيمالشارعوهو

زقذوبهالزيتسوقمنهانذكروأحياءشوارععدةالخطهذاوفي.المدينةأبواب

الغربجهةمنللمسجدالمجاورةالغوانمةوحارةشامةبأبييعرفالشرقجهةمن

الفخريةالمدرسةصعبالدينلفخرنسبةالفخروسوقغانمبنيلسكننسبتها

انتهاءوهيالعامودبابوحارةمرةبنيوحارةالصابونبهايعملالتيالمصابنوبه

بنيحارةوضمنهاالغربالىالشم!جهةمنالمدينةوآخرالطواحينواثيخط

!كوهيوأكبرهاالحاراتأعظممنوهيحطةبل!ؤحيارةزيدبنيوحارةسعد

الطورية.وحارةالمسجد

!ه4اثقكبيتكنائس

كنيسةأهمهاعشريننحوالرومزمنمنوالأديرةالكناضمنعدةفيها

فيويقصدونهاوالإتقانالآحكامغايةفيوبناؤهاعظيمبمكانعندهمف!نه.القيامة

م!س!كلع،لقطس
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المصريةالديارومنالأرمنبلادومنالفرنجبلادمناوقاتعدةفيسنةكل

،)1(صهيونكنيسةويليها.إليهاوحجهم.الألَطاروسايرالشاميةوالمملكة

يعقوبماركنيسةثمالقبلةجهةمنالقدسمدينةآخرفيوهيبالفرنجالمختصة

بطايفةالمختصةالمصلبةوكنيسةصهيونمنبالقربوهيالأرمنبديروتعرف

.الغربجهةمنالشريفالقدسبظاهروهيالكرج

4المقدسبيتأبواب

بابالغربجهةومنصمهيووبابالمغاليلةحارةبابالقبلةجهةمنفأولها

وروىالخليلببابالآنالمسمىوهوالحرابالأرم!وبابديربلصقصغيرسر

النيلذبابأنممعتيقولأبيممعتوق!سلامةبنعليعنبسندهالمشرف

السلامعليهمريمبنعيسىعليهيَقتلأنهوسلمعليهالهصلىالنيعنجاء

الغربيداودبابهووإنما(اللد)الرملةعندالتيالكنيسةبابهوليساللج!

الشمالجهةومن،الرحمةببابيعرف.(لداببابيسمىداودمحاربعندالني

وبابزيدبنيلحارةمنهاِلمتوصلالداعيةوبابالعامودوبابالسربديرباب

الأسبلإ.بابالشرقجهةومن.الساهرة

الشريف.القدسلمدينةأبوابعشرةفهنه

4القدسظاهرمدينلا!

منالفواكهأنواعبهاكرومبساتينكلمنالقدسمدينةوبظاهر

.وغيرهالعنب

ف!نكالجنوبنعيةفيالمقدسبيتيليماوأماأ:بقولههـ348)الإثرشيذكرها)1(

كنيسةوهي.صهيونكنيسةوجدت،حجررميةمقداروسرت،صهيونبابمنخرجتإذا

.الأنإلىباقيةالمائدةوفيهاالتلاميذمعالمسيحالسيدفيهااكلالتيالعليةوفيها.حصينة،جليلة

.002صالعربيةفلسطينبلدانية.،الخميسيومفيميعادولها

،لق!طسم!س!!
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())القدس!وهنشآتهامصادرالمياه

8والقنواتوالبركوالانجاروالصهار-العيون-

آلافمنذالقدسسكانواجهتالتيالكبرىالمشاكلمنالمياهنقصكان

وحيدينمصدرينعلىتعتمدالقدسكانتالقدمفيالسحيقةالأزمنةوفي.السنين

،النار(واثياوقدرون)واثيسلوانواثيفيالكائنةالماءوعيونالمطر،هماللماء

.جيحونعينهيالعيونهنهواشهر

أوفلجبلسفحعلىبنيتقدالكنعانيةالقدستكونأنالطبيعيومن

الرئيسية.الماءعينكانتحيثسلوانبواثيينتهيالذيالظهور--أيل()عوف

حياضفيالمطرماءيجمعونالقدسسكانكانأيضاًالعصورأقدمومنذ

ذلكومع.المدينةفيمكانكلفيومنتشرةالعددوفيرةكانت،وأباروبركوصهاريج

مياهولا()العيونالينابيعمياهفيهتعدلمالزمانمنرحالقدسعلىأتىفقد

قناةفيالقدسإلىالماءفسحب.المدينةوتوسعتالسكانازدادأنبعدكافيةالأمطار

الماء،منالقدسرصيدفازداد.والخليلالقدسبينالكائن،العروببواثيتبدا

فيهاتشحالشديدالكربمنفتراتالمدينةسكانعلىتمركانتفقدذلكومع

أخرىمصادرمنللقدسالماءسحبفقطالحاليالقرنوفيلآخر.أولسببالمياه

المدينة.فيفعلاًَالمياهفتوفرتالعينورأسفارةكعين

التاليةالصفحاتفيتفصيلهسنحاول،القدسمياهلتاريخشديداجملهذا

حولها.وماالمدينةفيالرئيسي!والمنشآتالمياهمصادربذكر

وقنواتها4سلوانعيون

.القدسفيالأولونآباؤناورثهالنيالوحيدالموردهيسلوانعيونكانت

كانتالتي،القديمةجيحونعينأوسلوانعينهيوكبراهاالعيونهنهواشهر

000.04بينيزاوحبماالسكانتزود 0007jحسبيومياً،الماءمنكعبقدم

.)2(السنةمواسم

.18291الأردنيةالجامعة،عمان،المقدسبيتفيأثارنامن،العسليجميلكامل1()

()27391(,Jerusalem, (Keter Books, Jerusalem

،لقطسموس!كل!
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وعينسلوانوعينجيجونعينهيمختلفةبأمماءالعينهنهعرفتوقد

الجنوبيةالزاويةعنمتر003حواليالعينهنهوتبعدالد!رج.أموعينالعن!راء

.الحرملسمورالشرقية

أوفلجبلٍعلىمدينتهمداخلإلىنفقاًاليبوسيونحفرالعينهنهومن

يصلٍياعامونفقاًيحفرواأنالبدايةفيحاولواوقدالحصار.أوقاتفيالميلهلتأمين

متعرجانفقاًفحفرواالصخرصلابةبسببذلكفىِينجحوالملكنهمالعينميل!إلى

الىالفائضةالعينميلهتوصلقنواتعدةهنالكوكان!.العينإلىينزلكانثرجذا

حفرالميلادقبلالثامنالقرناواخروفيأقدرون(.سلوانواثيفيالكائنةالبساتين

إلىالعينميلهيوصلاوفلتلتحتقدماأ763طولهجديدأنفقاًيهوذاملكحزقيا

الواثيآخروفي،صهيونوجبلاوفلجبلبينتقعكانتالتيالقديمةسلوانبركة

وكانت.(اليومالواد،الطواحين)واثيالجبنصناعبواثيوالمعروتبينهماالكائن

حزقياوقنلأ،1833سنةاليبوسيينقنلأأثاراكتشفتوقدالمدينةداخلالبركةهنه

0!4.سنة

علىتعتمدالقدسكانتق+م(الأولالقرنمن)ابتداءالرومانيالعهدوفي

غيرمعروفاً.مكانهايكنولمسدت،قدكانتالأصليةجيحونعينلأنالأمطار،ميله

وتقول.معروفةكانتالقديمةسلوانبركةإلىمياههاتنقلكانتالتيالقن!(ن

الأعمىالرجللشفاءالمي!هنهاستعملالسلامعليهالمسعيحأنالمسيحيةالتقاليد

بنتوقدابلسيحيين.عندمقدساًالمكاناصبحفقدولذلك،(97:)يوحنا

البركة.فوقومستشفىكنسيةالب!زنطيةبيود!كياالإمبراطورة

حفلتوقد،ومشهورةمعروفةسلوانعينكانتالأولالإسلاميالعهدوفي

:الإشاراتمننمذجيليوفيماإليهابالإشارةالتراثكتب

الهجرىِ(:الرابع)القرنالمقدسيق!

أوقفهاعظيمةجناناتسقيعذبةعينتحتهاالمدينةربضفيمحلة)سلوأن

ماءيزورزمزمماءأنويزعمون.ايوببئرتحتها.البلدضعفاءعلىعفانبنعثمان

171(.صالتقاسيم)أحسن(.عرفةليلةالعينهنه

إلفص!سوص
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(:الخامس)القرنخسرونلامرولَل

وينزلفرسخنصفمسافةجنوبا()القدسالمدينةمنالسائريسير)وحين

عندهاأقيمتوقد(.سلوان)عينتسمىالصخرمنتنبعماءعينيجدالمنحدر

وغرسواكثيرهَعماراتفيهاشيدواقريةفيالعينهنهماءويمركئيرهَ.عمارات

الأوصابمنبهالمممايشفىالعينهنهماءفييستحممنأنويق!.البساتين

كئيرأ(.ملاًعليهاوقفواوقد.المزمنةوالأمراض

21(.ص)سفرنامة

:(الخامس)القرناللزومياتفيالمعريالعلاءأبووق!

)1(زمزممنإنهايوهمطعمقدسهافيالتيسلوانوبعنِن

هـ:056سنةالمتوفىالإلرشميووَل

)2(سلوانعين(جهنم)واثيالخندقهذا)وفي

لبيتالصلاحيالفتحبعدسلوانعينإلىبالإشارةالتراثكتبحفلتكما

هـ583المقدس

3/125(البلدان)معجم626سنةالمتوفىالحمويياقوتق!

المقدسى(بالبيتمنهاوشششفىبهايتبركنضعةعينسلوان)وعين

:727سنةالمتوفىالدمشقيالربوةشيخوق!

ثلاثكلمضيوبعد،معلومبمقدارتجريالمقدسيبالبيتسلوان)وعين

ئميجزر.كانعماقاماتثلاثلمحومجراهفيماؤهايرتفعحتىتمدوأكثرساعات

.)3(الدهر(أبدكذلكوتجزرتمدثمساعاتستلمحوالأولإلىويعوديرجع

العاشر(:)القرنالحنبليالدينمجيروقال

.468ص6191بيروتالثانن،المجلد-يلزملامالزوما-المعريلعلاءابوا(1)

.42ص،فلسطينريففيوالحكمالعلمأهل2()

.42صنفسهالمصلر3()

،لقطسموس!!
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يشرفبالواثيالقبلةجهةمنالشريفالقدسبظاهرفهيسلوانعين)أما

:قالأنهمعدبنخالدوعن،القبليالمسجدسورعليها

("َكاصصءٌ(َالجنةعيونمنالمقدسبيتفيالتيسلوانعين)زمزم

:1011سنةالنابلسيالغنيعبدالشيخوقلى

للصادرأنوارهتظهرهالنيالواثيذلكوسطفيالطريقفيمررنا)ثم

الماءذاتسلوانبعينالمشهورةالعينعلىالقبليجهةمنالقدسبظاهروالغاثي

بالحجرالمبنيالعشريننحوبدرجإليهاينزلالعينفوجدناللظمآناللذيذالعذب

مسجدالعينتلكوفوق.القبليالمسجدسورعليهايشرفالمتينوالقبوالمنحوت

منمشتملاًسلوانبقريةالمعروفةالقريةبساتينالعينتلكوحولبمحرابلطيف

)2(.(وألوانأنواععلىالئمار

المسلمين،عندومكانةشهرهَلهاكانتسلوانعينأننفهمالأقوالهنهومن

وقد.زمزممياهقرينةوأنها،الأمراضشفاءعلىقدرةلهابأناعتقادلديهموكان

البلد.فقراءعلىسلوانعينعفانبنعثمانوقف

كثيرأمالاالعينعلىوقفواالمسلمينأنخسروناصرقولمنوششفاد

وتعميرها.لصيانتها

الحروبوقتوفي،(الهجري)السادسالميلاثيعشرالثانيالقرنوفي

السيدهفيهغسلتالنيالمكانباعتبارهاسلوانعينالمسيحيونقدس،الصليبية

وفيالعذراء()عينمموهافقدولذلكوأقمطته،المسيحعيسىالرضيعملابسمريم

مأ)عينالقدسأهلعندتسمىسلوانعينكانت،اليوموحتىالأخيرةالقرون

خاص.بشكلالمسيحيينالسياحقبلةتزالماوهي.بدرجإليهاينزللأنه(الدرج

.42صنفسهالمصدر1()

اختصار.النابلسيالغنيعبدللشيخالقدسيةالرحلةفيالإنسيةالحضرةكتابفيالمختار2()

)7391(النمرإحسانوشرح

،لفطرم!س!!
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4سلوانبركة

إليهايمتدكانوالتي،التوراةفيذكرهاوردالتيالقديمةسلوانبركةذكرنا

علىالقديمموقعهامنالقدسانتق!ولدىيهوذا.ملكحزقياحفرهالنيالنفق

بناؤهاأعيدأنهويبدوهنه.سلوانبركةاهملتغرباصهيودطجبلإلىاوفلجبل

البركةهنهوتدعى،الطميوملاهاأخرىمرةأهملتثم،البيزنطيالعصرفي

سلوانبركةباسمتدعىالتيالبركةأماالحمراء.البركةأوالتحتاتيةبالبركةاليوم

السيدأمرالتيهيالبركةهنهأنويق!،الدرجأمعينمنبالقربفتقعاليوم

منالمصنوعبالطينعينيهطلىأنبعدبمائهايغت!سلانالأعمىالرجلالمسيح

.مباشرة(سلوان)عينالدرجامعينقبليتقعالبركةوهنهوأبصر.فاغتسلالتفلة

بينهما.تمتدقنل!منأيضاًالعينمياهإليهاوتصل

4بئرأيوب

بركةمنمز004حواليبعدعلىسلوانواثيأسفلفيأيوببئرتقع

إلىمنسوبةالبئروهنهالشتاء.أيامبغزارةماؤهايتفجركبيرةبركةبئروهي.سلوان

الآئاريوالعالمالمستشرقويعتقد.وشفيبهااستحمانهقيلالنيايوبالنبىِ

صلاحزمنإلىيرجعنهوا،إسلامياسمأيوببئراسمأن"دةوله!بونارلدكتورا

)1(.الاسم!ذاعليهاوأطلقالبئرهنهعمرالنيالأيوبيالدين

رواهما(القدسفضاثلفي)الأنس!كتابعنالحنبليالدينمجيروينقل

يلي:ما(المؤلف)أيفق!أيوببئرعن)2(الكتابهذامؤلف

بعضفيقرأت:قلىليوأجازه)3(القاسممحمدعميابنبخط)قرأت

طولهافنزلوها.هناكبئرإلىفعتبوابالناسالقدسفيالماءض!أنه:التواريخ

مطويةوهي،أذرعأربعةوعرضهاذراعاعشربضعةرأسهاوسعةذراعاثمانون

.743صالمفصل،العارفعارف1()

هـ()542-061الشافعياللههبةبنالحسينبنمحمدبناحمدالدينأمينالقفيوهو()

يشيرالني-القاسممحمدابووالحافظعساكر،بنالقاسمأبوالكبيردمشقمؤرخكانعمه3(

عمه.ابنكان(المستقصي)الجامعمؤلفوهو-هناإليه

،لقطسموسو!
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فعجبتوذراعذراعينممكفيوأكثروأقلأذرعخمسةمنهاحجركلعظيمةبحجارة

الماءمنهاوششقيخفيفباردالعينوماء.المكانذلكإلىالحجارةهنهنزلتكيف

علىيسبححتىوفارماؤهافاضالشتاءفيكانوإذاذراعاً،ثمانينمنالسنةطول

الدقيق.تطحنارحيةعليهوتدورالواثيبطنفيالأرضوجه

منجماعةومعيالبئرقرارإلىنزلتسلوانعينوإلىإليهاحتيج)فلصأ

وبهامثلهافيذراعيننحوقدرهيكونجحرمنيخرجالماءفرأيتألأثفن!ا،االصناع

فيهحطوأنهالبردشديدريحمنهايخرجونصفذراعفيأذرعثلاثةبابثافتحمغارة

يثبتولممنهاقريبإلىوثخلبحجر(مبنية)أيالسقفالمطويهَالمغارةفرأىالضوء

والمغارةالواثيبطنفيالبئروهنهمنها،يخرجالنيالريحشدةمنفيهاالضوءله

يرتقيأنلإنسانيمكنلاماالشاهقةالعظيمةالجب!منوحولهاوعليهابطنها،في

برجلكأركض):السلامعليهأيوبلنبيهتعالىاللهق!التيوهيبمشقةإلاعليها

.)2(كلامهانتهى))((وشرابباردمغتسلهذا

بعدللماءالثانيالمصدروكانت.روجلعينقديماًتسمىكانتأيوبوبئر

شوارعفيالجلدقربفيتباعأيوبوبئرسلوانعينمياهوكانت.سلوانعين

قبله.وماالعثمانيالعصرطيلةالقدس

اللوزهعين

مزأ534بعدعلى.سلوانبواثييدولواثياتص!عندالعينهنهتقع

.عذب)3(ماءوهوأيوببئرمنالفائضالماءفيهاويجريأيوببئرجنوبي

الاَبار

لممياههالأنسلوانعيونعلىكلياًاعتمادأيعتمدونالقدسأهليكنلم

يجمعونهاالأمطارمياهعلىكانالأساسياعتمادهمبلح!.أيةعلىتكفيهملَكن

.والبركوالصهارلجالآبارفي

.(38رقمص)سورة242،رقمالآيه1َ()

.58ص2جالجليلالأنس2()

.437صالمفصل،العارفعارف3()

،لقدسموسو!
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بيوتمنبيتكلففي،الدوامعلىكثيرةالقدسفيالآباركانتوقد

بئرمناكثرهنالككانالبيوتبعضوفيماء،بئرهنالككانتتقريباًالمدينة

..واكثرصهريجبهاليسدار)قلالهجريالرابعالقرنفيالمقدسيقالوقدواحدهة

للماءرئيسياًمصدرأوالصهاريجالأبارهنهكانت)1(مسبلجبوفيهاإلاحارةوقل

059هنالككانعشرالتاسعالقرنأواسطوفي.السابقةالتاريخفراتجميعفي

القدسفيالعثمانيالعصرنهايةفيالآبارعددوبلغ.القديمةالقدسبلدةفيبئرأ

الماءمنكعبقدم000.000.17الكليةسعتهابئر0066السورخارجوضواحيها

فيوالأحواضوالآبارالبركسعةقدرت9191سنةوفي(مكعبمتر)000.005

.)2((مكعبمز)000.005.1مكعبةقدممليونب،53،الحرمآبارفيهابما،القدس

البلدهأهاليمياههايستعملكان.الشريفالحرمسعةفيالآبارأكبروكانت

ببعضبعضها)تتصلالآباروهنه.الحرمداخلللوضوءالمصلونوكذلكالقديمة

ثقوببهاحجريةببلاطاتومغطاةوتبليطاتهالحرمسعةأرضيةتحتبمجاري

وأكثرفتحةبئرولكل.الاَبارفيوتتجمعالمجاريهنهإلىالأمطارمياهمنهاتتسرب

.)3(بهيعرفخاصاسممنهاولكل.معدنيبابذاتخرزةمنهاكلعلى

فيوالباقيالمشرفةالصخرةحرمفيمنهاتسعبئرأ26َالآبارهنهعددويبلغ

الشريفالحرمسعة

غير،الهجر!الثالثالقرنمنابتداءالعربيةالمصادرفيالحرمآبارذكرويرى

خمسة)وفيهالحرمعنيقولالفقيهفابنعددهاتحديدفياختلفتالمصادرأن

يقولبينما،)6(وعشرينبأربعالعدديحددربهعبدوابن،للماء)5(جباوعشرون

.167صالتقاسيماحسن2()

()(7391Jerusalem (Keter Books , Jerusalem

دبةواعمارلاصلاحالهندسيالمعماريالمكتب22ص،الثانيالمجلد،القدسيالحرممباني3()

.7191الستنسلعلىتقرير-المثرفةالصخرة

ذاتها.والصفحةنفسهالسابقالمصدر4()

هـ0012013/ليدنصهـ(092)سنةالبلدانكتابمختصر6()

.246ص6هـج)246-328(ربهعبدلابنالفريدالعقد()

لفس،م!سولح!
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هوالآبارعددأنإلىالعمرياللهفضلبنويذهب)1(،عشرونعددهاانالمقدسي

،34)3(كانعصرهفيالآبارعددأنمحهِهـالدينيذكربينما)2(.وعشروناثنتان

وذكربئرأ.27فوجدها4791عامالحرمآبارأحصىأنهالعارفعارفويقول

إحصاءذكربينمابئرأَ.27فوجدها،القدسفيالأعلىالإسلاميللمجلسإحصاء

الحرمفيالآبارعددأن،نفسهالعاموفي،القدسفيالأعلىالإسلاميللمجلس

منأكثرلهاكانتالآباربعضأنإلىالأرقامفيالاختلافيرجعوربما)4(.3يبلغا

كما-فتحاتأربعلهاكانتمثلاالأقصىالمسجدشرقيالأسودالبئر،واحدةفتحة

طولهاالآبارعدديتغيركان.مختلفةوعصورقرونفيغالباًجرتالإحصاءاتهنهأن

جديلة.آبارإنشاءأوالأباربعضخراببسبب

سعتهاوتبلغ.مربعمتر5002ومربعمتر003بينالآبارمسطحاتوتتراوح

بينأعماقهاوتتراوحلترمليونربعون)1المكعبةالأمتارمنألفاأربعيننحوجميعاً

.أمتار)5(وعشرةأمتارثمانية

التفصيلمنبشيءالعمرياللهفضلوأبنخسروناصرمنكليتحدث

خسرو:ناصريقولالهجريالخامسالقرنففي.الحرمآبارعن

مشيدالمسجدفإن،كثيرةوصهاريجأحواضالمسجدأرضفيحفرت)وقد

يضيعولاالأحواضخارجيذهبلاالمطرمنيهطلفمهما،صخرةعلىكله

الرصاصمنميازيبوهناكبه،الناسوينتفعالأحواضإلىينصرفبلسدى،

الماءمنهاليخرجالأحواضهنهثقبتوقدتحتها،حجريةأحواضإلىالماءمنهاينزل

عفن(.أوملوثغيربينها،قنواتبواسطةالصهاربج،فيويصب

انسانكلويجمعهناكغيرهيوجدلاإذالمطر،ماءلجمعأحواضكلهاالمنازلوفي

وغيرها(.الحماماتفييستعملالذيهوالمطرماءفإن،مياهمنبيتهسطحعلىما

.167صالتقاسيماحسن1()

.015صاجL)748الأبصارمسالك()

.948ص2اقى!0فلسطينبلادنالدباغ،ا()

.49صالقدسيالحرمتاريخ،العارف4()

22.صالثانيالمجلد،القدسيالحرممباني3()

لقصس،مهـسو!
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الصلب،الحجرمنلانهاأبدأ،عمارةإلىتحتاخلابالمسجدالتي)والأحواض

القسمجعلوقد..تتخربلاحتىاصلاحهأحكمثقبأوشقبهاحدثفلأا

يسقطلاحتىحجرمنغطاءحوضكلرأسوعلىالتنورهيئةعلىمنهاالأعلى

.)1((شيءفيه

تفصيلاًالاَبارعن.فيتحدث748^-سنةالمتوفيالعمرياللهفضلابنأما

خمسالصخرةأصفلالحرمسعةوفيصبع،الصخرةصحنفيمنهاكانانهويذكر

وثلاثالشماليةببهةوثلاثالشرقيةببهةوثلاثالمَبليةببهةست،عشرة

اممائهامنكثيرأويذكر(.خربةأخرىآبارئلاثهنالككانتكما)الغربيةببهة

:العمرييقول

فوهةعلىالمركبالصهاريجمن(الصخرة)صحنالصحنهذاوبظاهر

القبليةببهةمنها.أبوابتسعةلهن.سبعةمنحوتحجرأورخامخرزةمنهاكل

أمامالحرمبأسفلوبابالصحنهوالثيالبابهذا)بابانلهبالرمانةتعرفبئر

لهالورد.ببئرالآخرويعرفبالشوكاحدهمايعرفبئرانالشرقيةوببهة(الجامع

الجنة.ببئريعرفبئرالشماليةوببهة.الشريفةالصخرةصحنمنجميعهمابابان

طويلرخامكأسفوهتهالأنبالكاس،يعرفإحداهما.آبارثلاثالغربيةوببهة

فم.بفردوالآخرالصحنمنبابانلهوالأخر

منالحرميسفلفيمافنذكر.الصهاريجمنالصحنهذافيماذكرناواذا

القبليةببهةصهريجاً.عشرخمسةالصهازيجمنالحرمسفلفي:فنقولالصهاريج

الجامعبابوداخلواحد،الجامعوبابواحد،الفخريةالزاويةمنبالقربستة:

الجامعداخلالنيهذااحدهمابابانوله.الورقةببئروش!مىواحدالشرلَي

ينزلأحدهماابوابثلاثلهالأسودوالبئر.الحرمنجارةفيهيعملمكانفيوالآخر

الشرقيالبابعنداليَالحاكورةفيوبئر.بابانلهبالبحيرةيعرفوبئر.بدرجإليه

منهاآبارثلاثالشرقيةوببهةعنها.خارجوبابالحاكورةفيواحد:بابانوله

بنيبركةبئر:آبارثلاثةالشماليةوببهة.بابانلهواحدالرحمةبابمنبالقرب

.0791بيروت،37-07ص،سفرنامةخسرو،ندمر1()

،لقطسم!س!!
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باللاويالمعروفةللزاويةالحاملالرواقوبئرالانبياءشرفبابوبئر،اسرائيل

بابعندوالاخرالغوانمةببابأحدهماثلاثةالغربيةوببهةالاسعوثي.وخانقاه

،عروةبابنيعرفعنهاخارجوبابالحاكورةفيبابانولهالمنصوريالرب!

الأروقة.بحصرمغطىالحديديالبابعندوبئر

صهاريجثلاثةغيرهاألِضأوهناكبالمي!معمرةوالعشرونالاثنانالآباروهنه

تحتوالثالثعمر،محرابعندوالثاني،الميزانثرجعندواحد،معطلةخربة

.)1(الحرممنالشرقيةببهةالزيتون

كتابهفيوارنالكابقبهيزودناوصهاريجهالحرملآباراحصاءوهنالك

مختصرةمعلوماتيوردحيث602-217(صالسابع()الفصلالقدس)استرجاع

واشكالهاواعماقهاالبحرسطحمعبالمقارنةمستواهاويحددبئرأوثلاثيناربععن

.لها)2(مختلفةقياساتويورد

وأ26أصلمن-الحرمآبارمنبئرأَوعشريناثنتينبأحماءقائمةيليوفيما

.59و49ص(القدسيالحرم)تاريخالعارفعارفكتابمنمستخلصةبئراَ،27

8الصخرة-س!صحنأ

الصخرةمسجدك!الجنةباببئر

.الصخرةصحنغربيك!الخليليالشيخبئر

الصخرةمسجدغربيالصخرةبئر

.الصخرةمسجدشرقيك!"لعصافيرابئر

.الصخرةمسجدشريَرجنوبالرمانةبئر

8الحرمساحلاب-!

السعة:،-كربي

البابعندالصلاحىِدارامامالغوانمةباببئر

.151و015صا،جالعمرياللهفضللابنالأبصارمسالك1()

()27191.,_TheRecovery of Jeruslaem by Capt. Wilson and Capt Warren, Lond

،لق!سم!سو!
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السبيلبئرأوالمجلسباببثر

شعلانسبيلبئر

الخلوةبئر

قاشِبل!بئر

القبةبئر

السعةجنوبي2-

السعودابوبئر

السرواتبئر

الأسودالبئر

لبحيرةابئر

الخضربئر

لبلاطابئر

لورقةابئر

السعةجنوبي-3

سليمانبثر

الزيتونهَبئر

الصوانةبئر

السعةشطلي4-

اكراميةالستبئر

)الناظر(البصيرالدينعلاءبابعند

.الصخرةصحنو!رجالمجلسباببين

القطانينبابتجله

الصخرةوثرجالقطانينباببين

القطانينبابتج!

الاقصىوالمسجدالمالكيةثرجبين

الكأسشرقي

القديمة،الأقصىبابمنالشرقيإلى

م42كر45الحرمآباراكبرمن

الأسودالبئرشرلَي

الشرقيوالسورالأدصىالمسجدبين

القبليالسوروبلصقالخضربئرقبلي

الاقصىس!لي

التوبةبابعند

الغزالِىغرفةعند

الزيتونةبئرغربىِ

حطةوبابالاسب!باببين

البرث

.آئارهوتلاشتمعظمهاغارالبىكمنكبيرعددالمفميفيالقدسفيكان

بعضأنغيرالمعلومال!.منضشِلاًقدرأإلاعنهنعرفلاالبركهنهمنوكثير

نأكما،المقدسةالكتببعضذكرهوترثدتاريخيةأودينيةأهميةذاكانالبركهنه

،لفسهعم!!مو
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بعضهاكانحينفي،المدينةفيالماءاقتصادياتوجهةمنوهاماكبيرأَكانبعضها

الأهمية.وقليلصغيرأالاّخر

الأزمنةفيللمدينةالحياةشرايينمنعامةبصورةكانتكلهاالبركأنغير

ماؤهيستعملكانوأكثرها..والعنايةبالصيانةتحظىكانتفإنهاولذلك،الغابرة

البركهنهلمعظميعدفلماليومأما.الأقلعلىالميلاثيالأولالقرنمنذبانتظام

لاهنهوماء،ثلاثأواشُتينعنحالياماءبهاالتيالبركعدديزيدولاوجود.

خارجيةمصادرمنإليهاالماءجلبأنبعدعنه،المدينةلاستغناءالغالبفييستعمل

وبافا.القدسبينالطريقعلىالواقعةالعينرأسينابيع-الآنأهمها،بعيدة

إسرائيلبنيبركة:هيالقدسفيعظيمةبركثلاثأمماءالمقدسييذكر

عددالمقدسيبعدالثلاثالبركهنهذكرويكرر))(.عياضوبركةسليمانوبركة

ينقل،الحنبليالدينومجيرالسيوطيالدينوثهسياقوتمنهمالمؤرخينمن

وهما،الأخيرتينالبركتينموقعيتحديدأكئرهميحاولأندونالآخرعنوأحدهم

منذالاسمبهذابركتانالقدسفيهنالكليستلأنه،وسليمانعياضبركة

الرواقعندالمعروفةالسرايبركةهيإسرائيلبنيبركةبينما،الصليبيةالحروب

)ولكنمعروفتينغيروسليمانعياضبركتيان:الدينمجيريقول.للحرمالشمالي

علاءلحمامالمتحصلالماءلجمعوهيمرزبانبخطإحداهمابركتانالقدسبداخل

البطركلحمامالمتحصلالماءلجمعالنصارىبحارةوالثانيةبجوارهوهيالبصير،الدين

)2(.أعلمواللهالمذكورتانالبركتانانهمافيحتملالصلاحيةالخانقاهوقف

عياضبركةانفيقولالبركتينهاتينموقعيتحديدسترانجليجيويحاول

:الجزمبلهجةويضيف..النصارىحارةفيالكائنةالبطركحمامبركةهيكانتربما

كنيسةعندمؤخرأالمكتشفة،حسدا)بيتبركةشكبلافهيسليمانبركةأما

.)3(الصلاحية

.168صالتقاسيماحسن1()

.95ص2جالجليلالانس2()

()3,G.Le Stragne

A History of Jerusalem under the Moslems (repinted from Plalestine under the

121.Moslems) no piace of publication, no date p

،لفسمولممو!
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سليمانبركةأوعياضبركةأنفيقول،الفرنسيالآثاريجانو،كليرمونأما

.)1(الصخرةصحنإلىالمؤثيالرئيسيالدرجتحتتقعاحداهماكانتربما

مريمالسيدةبركلا-أ

البركة.اليوسفيةالمقبرةقربالسورخارجالاسبلاببابالبركةهنهتقع

فحسب.السنينمنعشراتبضعقبلماإلىتستعملكانتولكنها،الآنجافة

كانتوالبركةالسور.داخلالمجاورمرلِمالسيدهحمامإلىيذهبكانمائهاوبعض

السطحيةالمياهمنالاستفاثةلهايتيحموقعهايكنولم.الماضيالقرنفِىالحجمصغيرة

البركة.هنهانشاءتاريخيعرفولا.قنلإ)2(منبالماءتزودكانتف!نهاولذلك

الحجبركلا2-

،مباشرةالسورعند،الشماليالقدسسورخارجواقعةكانتالبركةهنه

لهاليس.الأنالرشيديةوالمدرسة)روكفلر(الفلسطينيالأثارمتحفومقابل

الحاضر.الوقتفياثر

اسرائيل(بنى)بركلاالسراىبركلا3-

الباشاقصرمنلقربهاالسريبركةالقدسأهليسميها.قديمةالبركةهنه

وأالروضةكلية،القديمانطونيا)برج،العثمانيالعصرفيالقدسحاكمأو

إسرائيل.بنيبركةتسمىفكانتذلكقبلأما(.الآنالعمريةالمدرسة

تماماًمطمورةوهيحطة.وبابالأسب!باببينالحرمسورك!البركةتقع

بركمنالماضيةالقرونفيكانتلكنهاللسياراتموقفاًالآنأصبحتوقد،اليوم

مجيروصفهاوقدبالماء،مملوءةكانتالهجرىِالعاشرالقرنوفي.المشهورةالقدس

أصبحتوقدوقد)3((العجائبمنوهي،مهول)ومنظرهافق!الحنبليالدين

الماء.منخاليةبقرنينذلكبعدالبركة

()1165.164,Archeological Researches in Plaestine Vol. London ,9918 p

)2(22.The Recovery of Jeruslaem p

لا3
؟.الجليلن!)(1
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م7916سنة،الانجليزيلسائحا.ولولول!7اص!!4امونديلهنريوصفهافقد

أربعونوعرضهاخطوةوعشرونمائةطولهاأن:فقدحسدا(بيتبركة)وش!مها

.الماء))(منخاليةولكنهاالأقلعلىثمانوعمقها،خطوة

مانرز،لودفيعبقلم0018سنةحواليرممتأحداهماللبركةلوحتانوهناك

وعليهالبركةبابيظهركما،الاشجاربهاتحيط،سليمةالبركةجدرانفيهاوتظهر

نأكما.الشجيراتبعضأرضهاوفي،الماءمنخاليةكانتالبركةأنغير.حارس

ومسكونة.سليمةالبركةحولالتيالبيوت

.للسياراتموقفاًوتستعملتمامأمطمورةذكرناكمافهياليومالبركةأما

(حسداأبركلابيتالغنمبركة4-

القديسةكنسيةقربالاسب!بابداخلتقعاناثنتنانبركتانالواقعفيوهي

الجديدالعهدفيالبركتينهاتينذكروردوقد.الغربإلى(الصلاحيةالمدرسة)حنة

لبركةوا.مختلفانمستويانالبركتينولهاتين.Bthesdaعيتاحيث2:5-4()يوحنا

الجنوبية.البركةمنأصغرالشمالية

ويذكر.الأمراضشفاءعلىقدرةحسدابيتبركةإلىالجديدالعهدوينسب

سنةوثلاثينثمانيةدورهينتظرظلالنيالمقعدفيهاأبرأالسلامعليهالمسيحأن

معالمهامنكثيروبرزتم.7118سنةالبركةهنهاكتشفتوقدمياهها.فيللاغتسال

أنعلىالحفرياتودلت)2(.سنةبدأتقدكانتالتيالتنقيباعمالاثر

كذلكبقيتوربما.)3(الرومانعندالأمراضلشفاءمعبداتستعملكانتالبركة

القرنوفي.المرضىلاستمب!أروقةخمسةلهاوكان،الميلاثيالرابعالقرنأوائلإلى

تستعملوظلت،المقدسةالمسيحيةالأماكنمنأصبحتبقليلبعدهأوالرابع

Piscine:تسميوكانت.البيزنطيالعهدفيكبركة Probatique , Probatic Pool

أواخرحتىمكانهايعرفيعدولمالزمنمعواندثرتسدتثم-الغنمبركة-

()1145..H Maundrell- A Jouney from Aleppo to Jerusalem- Beirut 6491 P

)2(14..Jerusalemand its Environs Hoade p

(.الرحمة)بيتمعناهاBehtesdaحسدابيتفاناممها،جاءهناومن3()

،لقطسموطدم!!
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قبلالغنملغسلالبركةاستعمالمنجاءفربماالغنمبركةاسمأما.الماضيالقرن

الغنمبابيسمىكانممالقربهاايضاًكذلكمميتوربماكأضحيات،وفبهابيعها

الغنم.سوقأو

البراقبركة5-

السلسلةبابوتحتالشمالإلىالشريفالبراقحائطبجوارتقعالبركةهنه

الأئريالعالمووصفهاوجودهاإلىأشاروقد.الغربيوسورهالحرمسد"خارج

وجدوقد.الأرضتحتدامسظلاميلفهاكبيرةبركةانهاوقالولسونالبريطاني

قدماً،42(القوس)أيطولهاكبيرةبحجارةمبنيةقوسالهازيارتهلدىالبركةفوق

قدركما،القوسوهنه(التنكزيةالمدرسةعند)ولسونقوسباسمبعدفيمادعيت

منيمتدطريقفوقهايعبركانالتيالأقواسسلسلةمنواحده،وارنالأثريالعالم

.)1(الخليلببابهيرودقصرإلىالحرم

الشفاحمامبركة6-

يستقيوبئربركةتحتهكانالقطانينبابطريقوسطالكائنالشفاحمام

البئرعمقوكان.المذكورالحماميبنيأنقبلحمَى،الزمانقديممنذ،الناسمنهما

القرنفيملوثةالبئرمياهكانتكماقدماً)2(08الطبيعيالصخرإلىيصلحتى

الماضي.

الصخرةودرجقايتباىسبيلبينبركلا7-

القرنأواخرفينقبالذيجانوكليرمونالفرنسيالأثريالعالم)3(يتحدث

ويشير،الغربيةالحرمسعةفيللاستحمامكبيرةبركهوجودعنالقدسفيالماضي

عنوتحدثووصفهم1172سنةالحرمزارالنيTheoderichثيوديرلشوصفإلى

ناوقال.الصخرةصحنإلىالمؤثيوليسالدرجتحتواقعةللاستحمامكبيرةبركة

)1(

)2(

)3(

16.The Recovery of Jerusalem by Willson and Warren / London ,7191 P

.Cl.Ganneau/ Archeological Researches in Plalestine

165164-Vol. I (London )9918 p

،لقطسموس!!
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متصلةالبركةأنلهوقيل..وأكثردرجةوعشرينخمساالبركةإلىينزلكانالمرء

أرضيالتحتالممرهوهذاهل:جانوويتساءل.المقدسالقبركنسيةمعبممر

ويشكلللحرمٍالغربيالحائطمنيمتدوكان)1(مذكراتهفيولسونوصفهالني

وعمقهاقدماأ8وعرضهاالغربإلىالشرقمنقدما84طولهاالأرضتح!بحيرة

الدرجأمامتقعالشرقيةنهايتهكانتبدرجالبركةهنهإلىينزلوكانقدم؟.

منه.قدمأ06بعدوعلى،الصخرةصحنإلىالمؤثيالرئيسي

أالستروثيون(النعاملابركلا8-

الوطنيةالمعارفروضة)كليةالعمريةالمدرسةسعهٌتحتالبركةهنهتقع

بنلهالنيانطونيابرجيقومكانحيثالحرمسدةمنالغربيالشم!إلىسابقاً(

ستروئيونباسميعرفكبير،مزدوجحوضالواقعفيوهيالكبير.هيرود

Struthion(34*اليونانيةالكلمةمن outhosالبركةطولويبلغ(.النعامةمعناها

)2(.مترأ()17قدما56وعمقهاأمتار(7)قدما23وعرضهامترأَ()94قدما016

البصيرحمامبركلا9-

تولي،المماليكأمراءمناميرأوكان.الأعميأيدغدي،الدينعلاءهوالبصير

منوكان688^-سنةوتوفيبيبرسالظاهرالملكعهدفيالشريفينالحرميننظارة

علاءبحمامالمعروفالحماموكذلكالناظر.ببابالبصيررب!القدسفيمنشآته

حارةفياليومالقرميبطريقالخالديةعقبةملتقي)عندمرزبانبخطالبصيرالدين

السجلفيالبركةذكروردوقدله.المجاورةالبركةهنهمنيتغنىالحمامكانالواد(.

والحمام)3(6901لسنة57صبالقدسالشرعيةالحكمةسجلاتمن187

.اليومموجودينغيروالبركة

()1116.In the Jeruslaem vol of his Memoirs no. .03 on the pian in froci of p

)2(Jerusalem- Keter Rooks

255,"57391,Jerusalem

مرزبانبخطحاكورةغازيلولوالشيخوقفمناست!رالعسليبكالدينكمدانالسجليقول3()

وقفه.فيالجاريةوالبركةالبصيريعلاءالشيغتعالىاللهوليوقهوهّاللؤلؤيةالمدرسةغربأيحدها

،لقطسم!سو!
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البطرثحمامبركلا-01

سويقةوكاليالنصارىحارةطريقغربيالنصارىحارةفيكائنةالبركةهنه

84وعرضهاياردة08البركةطولويبلغ.الخليلوبابالقيامةكنسيةبينأيعلّون،

الخانقلهعلىوقفاالبطرك،حمامشأنشأنها،البركةوكانت.أقدام01وعمقهاياردة

بها،الحيطةالمنطقةمنالميلووتصريفالمطر،منتأتيالبركةميلهكانت.الصلاحية

قنلةهناككانتفقدالسور،خارجوالواقعةذكرهاالأتنملا()مابركةمنوكذلك

الخليل.بابثهاليالسورتحتمنالقدسىوتدخلالبركتينبنِماتصل

إلىاشارة)الابراجبركةالرومانعهدفيتدعىكانتالبركةهنهانيق!

Poolالخليلببابالمجاورهيرودأبراج Amygdalonيزالرما،اليوممهملة.والبركة

بالقمامة.مليئةأنهاغيرالماءمنضئيلةكميةفيها

بركةهمامشهورتانبركتانمنهابركأربعالقدسبظاهرالكائنةالبركومن

فهماالمشهورتينغيرالبركتانأما.مشهورتينغيروبركتان،السلطانوبركةهاملا

باسم:اليومموقعهايعرفواحداهماامما،لهمانعرفلابركتان

البركلاارض-اا

الصليبيونوكانالسور،خارجالشملى،إلىالعاموفىباببجوارهنهوتقع

Lacus:يسمونها Legeril

قبورالسلاطينقرببركلا-12

فيولسونوذكر.بقليلالسلاطينقبوربعدنابلسطريقيسارإلىوتقع

اكبريبدو،فيما،كانتأنها:وق!بالترابتقريباًمملوصكانتأنهاالمفيالقرن

نعرفولاسلوانواثيأعاليميل!تتجمعكانتوفيها،المدينةضواحيفيالبرك

.)1(القدسمدينةإلىتنقلمياههاكانتكيف

ماملابركة-13

على،القدسفيالإسلاميةالمقابركبرىماملا،مقبرةوسطماملابركةتقع

تاريخيةبركةالبركةوهنه.الغربجهةإلىالخليلبابمنواحدميلحواليبعد

)1(
,Wilsonand Warren op. cit. 22p

ه!طمو!،لقطس
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مترا98نحوطولهايبلغواسعةبركةوهي.البيزنطيةالمصادرفيمرةلاولذكرت

وقعرهاوجدرانهاالصخورفيمنقورومعظمهاأمتار.6وعمقها95وعرضها

مياهالبركةوتجمع.الزرقةإلىلونهويضربصافوماؤها.والطينبالحجرمكلسة

وهنه(.العناب)جورةفيتمرقناةفيذكرها،الآتيالسلطانبركةإلىلترسلهاالشتاء

هنوم*اهولولأول(واثيو)1الربابةواثييدعىلذيالصدعامنجزءهيلبركةا

بينيفصلالنيالربابةواثيأسفلثمالسلطانبركهثمالعنابجورةعبرويمتد

.سلوانواثيأيوببيرإلى)صهيون(داودالنيجبلي

ماملابركةمياهتوصلالأرضنختقناةهناككانتأنهبالذكرجديرهوومما

قناتينعلىبالفعلعثروقد))(.بالقدسالنصارىحارةفيالبطركحمامبركةإلى

.)2(القدسقلعةقربالمسيحكنيسةبناءعندثالثةوقناةالخليلببابرومانيتين

ذلكومن.القدسفيالتاريخيةالأحداثمنبكثيرماملابركةاسماقترن

القدسواستردادم9901سنةلهاالصليبينوفتح.614`سنةللمدينةالفرسفتح

الفرسفتحاقترنالأولبطدثيتعلقوفيمام.1187سنةالدينصلاخبقياثة

وقدر.الفرسمعاليهودفيهااشتركالتيوالتدميروالقتلالنهببأعمالللمدينة

آلافعدةدفننسمةالفستينمنبأكثرالمسيحيينالمدينةسكانمنالقتلىعدد

.)3(الأمويةالمصادرفيماملابركةذكرتوقدماملا.ببركةمنهم

9901/سنةالمقدسبينالصليبيونفتحوعندما 294A.بجثثماملافيألقوام

صلاحفتحوعندما.المدينةفتحواعندماذبحوهمالذينالمسلمينمنالآلافعشرات

الإلسلاميةالعهودوفي،الصلاحيةالخانقاهعلىماملابركةوقفالقدسالدين

اعتناءموضعكذلكالمقبرةوكانت،مراتعدهوأصلحتماملابركةرممتاللاحقة

العثماني.العهدوأوائلالملماليكوعهدالأيوبيينعهدفيكبير،

الصلاحية.الخانقاهعلىالأيوبيالدينصلاحوقفيةذلكتؤكد1()

()2Guide to Holy Land by Barnabas Meistermann, English translation, London

.928"2391،

()3Jerusalem, Keter, Books

.925Jerusalem ,7391 p

لقصس،س!!مو
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الاسفلالبركةطرفتحتوهناكالماء.منكميةعلىتحتويالبركةتزالما

.اليومالبركةمياهمنيستفادولا.المدينةإلىالمياهتصريفلتنظيمبارعترتيب

السلطانبركلا-14

الزاويةمقابل،الغربجهةإلىصهيونجبلمقابلتقعالسلطانبركة

البركةوهنهالسور.منمترأ05حواليبعدوعلىالقدسلسورالغربيةالجنوبية

ومسعتهامترأ08المعدلفيوعرضهامتر017طولهايبلغاذالقدسبركأكبرهي

حدهاعندأقيموقدالربابةواديوسطفيالبركةوتقع.مربعمترأ000.4حوالي

عليهتسيروطريقجسرالحائطينوبين،حائطانأوالترابمنسدانالجنوبي

الذيالسفليالحائطارتفاعويبلغلحم.بيتإلىالخليلبابمنالمتجهةالسيارات

الشماليةالجهةوفىمترا.عشرثمانيةزهاءوالطريقللجسراستنادياًجدارأيشكل

فيهاتتجمعكانتصغيرةبركةالماضيفيهنالككانتالواثيفيوفوقهاالبركةمن

الاَنالصغيرةالبركةوموقع.الكبيرةالبركةإلىكمصفاةوتترشحالأمطارمياه

المياهفيهاتتجمعوكانتالماء،منخاليةفهيالكبيرةالبركةأمابالاشجارمغروس

السنين.منقليلةعشراتقبلماإلىالفلاحونفيهاوشمبح

مسافةورفعتالجسرفوقتمتدالتيالطريقأصلحت0918سنةحواليوفي

كانتوالتيالطريقجنوبيالصغيرةالقديمةالبنايةأنبحيث،ووسعتلَدمين،

بنيالنيالسبيلمقابلالبنايةهنهوكانتذلك)1(بعداختفتالسابقفيمسجدأ

.الجنوبجهةمنالبركةعلىالمطلالجانبفيالقانونيسليمانالسلطانزمن

تجديدعلىتدلالبناءمنمختلفةطبقاتالواطعالبركةحائطفيالمرءيلاحظ

الماضيفيكانتالبركةأنإلىتشيردلائلوهناكعصور،أربعةأوثلاثةفيالبركة

الاَن.عليههيمماأصغر

قالهماوهذا.بها)2(ينتفعلاخرابازمنهفيكانتالبركةأنالحنبليويقول

988القدسزارالنيفابريفيلكسالدومنيكانيالراهبعننقلاأيضاًشيك

)1(
Sultan.-P. .E .F Quarterly Satatment Oct. P8918 -224 Birket Es

.Jerusalem,by Conrad Schick

والصفحة.المصدرنفس2()

،لق!سم!سو!
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منشأتفيتعميراعم!الوقتذلكفيتجريكانتأنهأيضاًفابريوقال)1484(

زمنفي)أيم()1537قرننصفبعدالتعميراتهنهتمتوقد.القدسفيالمياه

سبيلعلىالعربيالنقشمنظاهرهوكما(القانونيسليمانالعثمانيالسلطان

،صغيرةبحجارةالاستناديةالجدرانبناء(عيدالتعميراتهنهوفي.السلطانبركة

يذكر1616سنةوفيالمسجد.وإلىالسبيلإلىالواصلةالماءوقنل!السبيلوكذلك

Dellaفاليديلا Valle1658سنةوفي.السبيلإلىجاريةكانتالمياهأن$Lنت

خمسينبعدولكن.1673سنةالأمركانوكذلكجيدهةحالةفيوالسبيلالبركة

خربة.كانتالبركهانالسائحونذكر1723سنةوفيالتاريخذلكمنسنة

لبيعسوقا1886ً(منذ)أيسنة12منذصارتالبركةانأخيرأشيكويقول

كانتالبركةأنايضاًويذكر.الحبوبلدرسبيدرايستعملوسطهاوأخذ،الماشية

وهو4894.سنحتىالمواشيلبيعالجمعةبسوقيسمىكانلمامكاناًتستعمل

فيها.ماءلاالحفرالوقتفيوالبركة.الغربيةللقدسالإسرائيليالاحتلالتاريخ

،سليمان)ويرثالسبيلقناة

أصبحت-لبركواوالحياضوالأبارالعيون:ذكرهامرلتياالمياهمصادرأن

مصادرعنالبحثمنبدلاكانولذلك،المياهمنالقدسبحبةتفيلاالوقتمع

الواقعةوالبركوالينابيعالوديانفيمناسبمصدرعلىالأقدمونعثروقد.جديدة

.القدسمنميلا13بعدوعلى،والخليلالقدسبينلحم،بيتمدينةجنوبي

فريديس،:هيعيونسبعوفيهالعروبواثي:هيوالينابيعالوديانوهنه

الدلبة.وعينقوزيبا،وعينالبراثة،وعين،البصوعينوالفوار،،المزرعةوعد

ويسمونهوالبالوع.غزيرةينابيعخمسةوفيهالخضرأراضيمنالبيار،والي

الخضر.عينأيضأ

ماؤهايصب،والبالوعالبياروواثيالعروبواثيفيالكائنةالينابيعوهنه

فيكلهاوتسيلارطاسعيونبمياهويلتقيالماءيخرجالبركهن!ومن،سليمانبركفي

الفروجة،عين،عطافعين:أعينأربعهيارطاسوعيون.القدسإلىواحدةقناة

م!س!!،لقطس
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البركوعينصاععين

:ثلاثفهيسليمانبركباسماليومالمعروفةالبركاما

البحر.سطحعنم797وترتفعالفوقاالبركة

البحرسطحعنم783وترتفعالوسطىوالبركة

)2(.البحرسطحعن768وترتفعالتحتاوالبركة

منسدودبإقامةأوطاسواثيرأسعندتقعالتيالبركهنهبنيتوقد

الأدنىالأخريينالبركتينإلىالفوقاالبركةمياهتسيلبحيثالواثيبعرضالحجارة

وهناك.البحريةللرياضاتمدرجاكانتوربما.الشكلغريبةالتحتاوالبرك!منها.

إليها.تؤثيالدرجمنصفوفعدة

النابلسيالغنيعبدالشيخالصوفيالرحالةالبركنزل1011سنةوفي

فقلى:ووصفها

إلىويجريالماءفيهايجتمعالتي()البركعلىأشرفناحتىسائريننزللم)ئم

منملآنةالأخرىمنأعلاواحدةكلبركثلاثوهيهناكفنزلناالقدسمدينة

منهابركةكلومقدار.المجرىلطيفةهناكعينومنوالسيولالأمطارمنالمجتمعالماء

بالماءلامتلائهنعلمهلموالعمق.العرضفيذلكوقريبالطولفيذراعالمائةنحو

علىمؤسسةبالأحجارمبنيةقلعةوهناك.الأرضفيأذرعالعشرةنحوأنهوظننا

وأجناثهوأعوانهوأولاثهبأهلهيسكنهاالفلاحينمنرجلوفيهاالكبارالصخور

القدسيةصالرحلةفِىالإنسيةالحضرة)الإفساد(منالبركتلكالحراسةلاجل

.291(ص2،ق5،جفلسطينبلادناالدباغ07/

7916أهـ/901سنةفيأيسنواتبثمانيالنابلسيالغنيعبدزيارةوبعد

H.موندريلهنريالانجليزيالسائحالبركزار Maundrellبقوله:فوصفها

مياهأنبحيث،الأخرىفوقالواحدةواحد.صففيتقعبركثلاثانها

الثالثة،فيتصبالثانيةالبركةومياهتحتها،التيالبركةفيتصبالعلياالبركة

.437/438صلعارتالقدستاريخفيالمفصل1()

نفسه.السابقالمصدر2()

،لقطسموس!مم!
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هناكولكن.خطوة09حواليويبلغواحدجميعاًوعرضهاالزوايا،رباعيةلبركوا

والثالثة،خطوة002والثانيهَ،خطوةأ06حواليالاولىفطول.اطوالهافياختلاف

قلعةالبركوقرب.عميقةمي!وفيهاومقصورةببلرانمحاطةوكلهاخطوة.022

منهتستمدالنيالنبعيقعالبركمنخطوة012بعدوعلى.حديثبناءذاتجميلة

)1(.مياههاالبرك

مناحمهاجاءوإنماداودبنسليمانبالملكلهاعلاقةلاسليمانوبرك

السادس/الهجريالعاشالقرنفيالبركعمرالنيالقانونيسليمانالسلطان

فكانتذلكقبلأماالقرنهذامنابتداءالحالِىاعهااكتستبوقدالميلاثي.عشر

مؤرخيمنوسواهالدينمجيرفييردالاسموهذاالمرجيع.بركتسمى

المملوكي.لعصرا

قنواتطرلِقعنالمجاورةوالوديانالعيونمي!أولاًتتجمعكانتالبركفي

المَدسإلىذلكبعدتمتدالقنواتوكانت.البركوبينوالوديانالينابيعبينتصل

تمتدالتيالقنلأأطولهاقنواتستعنيقللاماالمفيفيهنالككانأنهذكروقد

.)2(القدسإلىالعروبواثيمن

احدهماللماءرئيسيانخطانالزمانقديمفيهناككانأنهالمشهورأنغير

دعاهاالتيوحدهاالاولىمجرىلكنالعاليهَ،القنلأوالآخرالواطئةالقناةيدعى

المدينة.داخلماثلةبقايلهتزالماالسبيلقنلأوالمسلمونالعرب

إلىالعروبواثيمنالقنلأهنهبنىالنيانعلىيجمعونالمؤرخونويكاد

Pontiusبيلاطسبونتيوسهوالقدس Pilate،في،القدسفيالرومانيالوالي

أموالمنالقنلأهنهبنىبيلاطسأنيوسفوسالمؤرخويذكرالميلاثي.الأولالقرن

مكشوفةالقنلأكانت)3(..الهيكلخزينةفيمحفوظةكانتالتيالأموالأو،القربان

إلىفيهاالميلوسيلانولضمانلحم.بيتقربأنفكأربعةتح!تمركانتلكنها

)4(

)2(

)3(

6391alem, Beirut Khayatsكمللا8ءey from Aleppo toءJول)،!للاه-ndrellول.قى؟للاه

(ء.)911-118.

24..Mr.Tyrwhitt Drakes Reports XV. .P .EF Quarterly Statement1874 p

4.9,Josephus,Antiq. XVIII,.2.3 Wars ii

ممي،لفسو!مو-
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معميلاً،42القدسإلىالعروبمنطولهابلغبحيثمتعرجةالقنلأجعلتالقدس

زمنبنيتفقد)العليا(الثانسِةالقنلاأماميلاً.أ3بينهماالمباشرةالمسافةأن

(1)221-146)سيفيروسسبتميوسالرومانيالإمبراطور Septimius Severus

ب.م002سنةحواليبنيتانهاأي،ب.م()391-211منروماحكمالنيب.م(

نفقفيتجمعمياههاكانتالقدس.إلىسليمانبركمنتمتدالقنلأهنهوكانت

فيتسيرثمالخليلطريقعلىالبمِار،واثيتحتأمي!أربعةطولهالصخرفيمحفور

أرطاستلالحولهنامنتلتفثمسليمانبركمنالفوقاالبركةرأسفوققنل!

القناةهنهوكانت.راحيلقبةبحذاءتمرثملحم،بيتقربإلىأرطاسالواثيفوق

ولا.البقعةسهلفيمنهانشاهلهماوآخرانشا(.15)وقطرهاالحجارةمنمبنية

القناةأنالمرجحلكن.)2(القدسإلىمنهاتلخلكانتالتيالنقطةبالضبطنعرف

يدل)العليا(بالقناةهنهووصف.الخليلبابجهةمنالقدسإلىتدخلكانت

وحارةالخليلبابجهات)أيالمدينةمنالعلويالجزءإلىتصلكانتأنهاعلى

عد!الإسلاميالعهدفيالمنطقةهنهيسكنكانولما(اغالأرمنوديرالنصارى

الدنيا،اًلقناةأماالكفار()قنلأتسمىالقنلأههنهكانتفقدالمسلمينغيرمنكبير

يسمونهاالمسلمونكانتالتيالقنلأوهي،شهرةوالأكثرالأقدمالقنل!هيفكانت

المختلفةعيونهمنوتستقيالعروبوا!يمنتبدأالقنلأهنهكانت(.السبيل)قنل!

تسيرثممنهماوتستقيأرطاسوعيونسليمانبركإلىتصلحتىمتعرجةوتسير

السلطانبركةإلىتصلأنإلىفالثورىِباهرفصورراحيلقبةإلىئملحمبيتإلى

بمحاذاتهاوترجعالشمالمنحولهاتلتفثمالغربيطرفهافيالبركةبمحذاةوتسير

باببينالمدينةتلخلئم(صهيون)جبلداودالنيجبلترتقيثمالغربمن

(،العيندرج)قربالسلسلةبابطريقإلىالقنل!وتسير.داودالنيوبابالمغاربة

.والمدارسوالحماماتالاسبلةإلىقنواتمنهاوتمتدالحرمإلىتلخلهناومن

العصرفياستعمالهاعلىوبلل.مختلفةعهودفيتستعملظلتالقنل!وهنه

جانيمنذراعا15ًمنأقلبعدعلىالأرضحراثةيمنعيونانينقشالبيزنطي

)1(

)2(

09257391 p(5كهه!أJerusalem Meter Bo

024-24Wilson and Warren, The Recovery of Jerusalem, London ,1871 p

-م!س!!،لفس
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القرنفيفالمقدسي:الأولالإسلاميالعصرفيتستعملالقنلأهكانتوقدالقنلأ.

فتملأالبلدإلىوتلخلالبركتينمنتمتدكانتالتيالقنلأيذكرالهجريالرابع

الميلاثي()11الهجريالخامسالقرنفيخسروونلاصر.وغ!يرها)1(الجامعصهاريج

صهريجاًالمدينةمنفراسخثلاثةعلىرأيتوقد):فيقولوالقنلأالبركعنيتحدث

المدينةمسجدإلىبقنلأأوصلوهوقدفيه،وتتجمعالجبلىمنالميلهإليهتنحدركبيرأ

.)2(المدينةمياهمنمقدارأكبريوجدحيث

كانتكماباستمرارللخرابتتعرضهنهالحيويةالماءقنلةكانتوقد

العصوريخاالمسلمونالحكامبنلوقد،الطرققطاعقبلمنعليهاللاعتداءتتعرض

جهودابذلواكماسليمةحالةفيالقنلأعلىالحافظةسبيلفيكبير!جهودأالمختلفة

بنائهمااومنهماأجزاءبناءوعالةالسلطانوبركةسليمانبركأعمارسبيلفيكبيرة

آثارمعظمهاالبركومنالسبيلقنلأهمنالبقيةوالآثارتقريبأ.كليةبصورةجديدمن

:الشأنهذافيالتفدميلبعضيليوفيمافيها.ريبلاإسلامية

المماليك8زمنوالبركتعميرالمَفاة

4المقريزييقول4(الطاهربيبرسزمن)الهجروالسابعالقرن

اشتدحتىبالقدسالتيالسمقايةبئرنزحت-665Aعاممنالحجةفي)وفي

،القدسنائبفأعلممسدوثة،قنلأفراالبثرإلىشخصفنزلبها،الناسعطش

باباًهناكفوجدوا،الصخرةتحتإلىقنلأفيبهمفأفضيالبناءوكشفبنائينفعضر

وانه،السلطانإلىبذلكفكتب.يغرقهمكادماءمنهفخرجففتحوهسدقدمقنطرأ

عشرينقدرالحجارونفيهنقبسدافوجدواالصناعثخل،السقايةماءنقصلما

الماءفخرجبالعملذراعاًوعشرينمائهّقدرفطِفنقبمقلفطسقفووجدوايومأ،

.القنلأ)3!وملأ

.468صالتقاسيماحسن1()

.26صالخشل!يحىترجمة-سفرندة2()

56الهالسلوك3()

ه!!!،لقطس
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،الهجريالثامنالقرن

الملكعهدفيالأخرىالمياهومنشاَتوالقناةالبركفيشاملةتعميراتجرت

الماءهـقل727عام)فيف.الشامنائبتنكزالأميروبهمةقلاونبنمحمدالناصر

بالأمرتنكزاهتمفضة.درهمنصفواحدةمرةالفرسشرببلغحتىبالقدس

عليه.والنفقةالعمللمباشرة.الجاشنكير)1(قطلوبكوندبالسبيلقناةبتعميرفأمر

فيوركب،ذراعمائتينحوسعمَهماءحوضهناكوبنيالعملهـكمل728عاموفي

مشهود)2(.يوملهاوكانالقدسإلىالماءدخلحتىالحجرفيلهانقبمجاريالجبل

السلطاننائب)وسك:الأبصارحمالك!فيحمرياواللّهفضل(بنويقول

زمنبالماءيرفدهامجتمعهوبركةإلىبسطهاقناةالقدسمدينةإلىتنكز()أيبالشام

)فانبه(ويجريالأقصىالمسجدمسورإلىويدخلالقدسمدينةإلىويجريالماءقلة

JerusalemVille.245برشم )p.

عندالتيالسبيلقناة)عمرمحمدالناصرأن(الجليل)الأنسصعبويقول

ربيعأواخرفيالمسجدإلىالقناةماءووصل)3((الغربجهةمنالسلطانبركة

بين(الكاسباسماليومتعرف)التيالرخامالبركةعملتحيث728سنة

والأقصى.الصخرة

السلطانعهدوفيتنكز،منبأمرالقناةبتعميرالخاصةالمعلوماتهنهويؤكد

كتابه:فيبرشمفانماكسأورثهالنيالنقشمحمد،الناصر

.241Corpus Inscriptionum Arabicarum, Jerusalem Ville p

منالجنوبيالجانبفيالجيرمنلوحةعلىشيككونرادإكتشفهقدوكان

النسخيالخطمنسطرينمنالنقشويتألف.السلطانبركةفوقيمرالنيالجسر

نصه:وهذا.كبيرةبرفالمملوكي

مهندسقراسنقربنقطلوبكالأمير254.ص2جالعسقلانيحجرلابنالكامنةالدررفي1()

..بالقدسقناةعمروقد،الري

203.صجقىالسلوكعن.9368ل!صفلسطينبلادنا،الدباغ2()

2.9/الجليلن!لأا3()

،لقطسموسو!
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الملكالسلطانمولاناالمباركةالقنلأهنهبعمارةأمر..الرحيمالرحمناللهَبسم

شهورفيقلاونالمنصورالسلطانبنمحمدوالمسلمينالإسلامسلطانالنمر

َ.)1(الندمرالملكلمولاناعزالنمرالملكلمولاناعزوسبعمائةعشرينسنة

8الهجريالتاسعالقرن

السلطانينزمنللقنلاتعميراتجرتالهجريالتاسعالقرنوفي

وقايتبيى.حشقدم

سنةالسلطنةفيخشقدمسعيدأبوأواستقرالجليلالأنسصعبيقول

عينمنالقدسإلىالواصلةالسبيلقنلأعمارةالقدسفيحسناتهومن.865

الأميريدعلىالعمارةوكانت.المرجيعبركتيمنالشرقيةالبركهَوعمارة،العروب

أعظمذلكفيوقامبعمارتهفاهتمالقدسإلىجهزهالخمكيبئيوكان.دولات

يقولاذخشقدم.الظاهرالملكعهدفييتملمالعملأنذلكمعويظهر)2(قيام

فيشرعقدخشقدمالظاهرالملكوكان:آخر)3(مكانفي(الجليل)الأنسصعب

،العمارةإكم!إلىبحبةوهيوماتالقدسإلىالعروبمنالواصلةالعينعمارة

بإكم!منهماكلرسمتمربغاالظاهرالملكثميلبيىالظاهرالملكبعل!وليفلما

والأعيانوالقضلأوالمشايخالقدساهلفكتبمنهما،واحدمدهتطلفلم،العمارة

عمارتهإكم!فيصدقاتهسؤاليتضمن)قايتبلإ(الإشرافالملكللسلطاناله!تدعاء

(.القدسإلىالماءووصلفعمرتالشريفمرسومةفبرز

جرىوقد.873)4(سنةفيتمالسلطانبركةعندالقنلةتعميرأنويبدو

منيتضحكما888Xممنهَفيوالبركالعروبعينعندللقنل!آخرتعمير

التاليين:النصين

سنةللقدسبرشمفانزيارةعنداختفتقداللوحةوكانتسم.ك!002006هواللوحةمقاس1()

1491.

.!99الجليلالأن!2()

.248ص!2()

.2852الجليلالأن!4()

لقصس،مم!هدمومو
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قنلأبعمارةاليحياويقانصوهالأميرإلىالشريفالمرسوم)ورد888سنةففي

منهادينارآلأفخمسةالشريفةالخزائنمنلهوجهزالمرجيعبركةوعمارةالعروب

للعمارةصفرعاشرفيفتوجهللعمارةدينارآلافوأربعةقانصوهللأميرصفقةألف

إليهوتوجهأكملها.انإلىالعمارةفيوشرعنحيمهونصب،فاعلمائتاو،سحبه

المأكولأنواعمنشيئامعهيصحبإليهتوجهمنوكلوأكبرها.المقدسبيتأعيان

.ذلك)1(وغيروالغنموالسمنكالعسل

و888سنةمنرجبشهرمنالعشريناليومفيالقنلافيالعملوأكمل

المعلمنِنعلىاليحياويقانصوهالأميروخلعالقدسإلىالعروبعين)دخلت

لتعرضالأعيانخطوطعليهامحفرقانصوهالأميروكتب.أيامثلاثةالمدينةوزينت

مدةوكانتدواداره.أحمدالشهابيولدهيدعلىوجهزها،الشريفةالمسامععلى

كبيرأ)2(.مبلغاًعمارتهافيالسلطانأنفقوقديوماً.عشروخمسةأشهرخمسةعمارتها

بعدالقنلأبتعميرالاحتفدهذاكليحتفلواانالقدسأهلحقمنوكان

العطش.منسنوات

وقفواإنهمبل.والبركالسبيلدنلأتعميرعلىالمماليكأمراءيمَتصرولم

الحرموثائقمن311رقمالوثمِقةوتفيدناأيضاً.مصطهاعلىللصرفالأوقاف

قنلأعلىأوقافاوقفالمملوكىِابخوكنداربكتمرالدينسيفالأميرأن)3(القدسي

قريةالأوقافهنهومن.الواقفوفريةوالفقراءالمسلمينمرضىوعلىالسبيل

كناهـوإذ745سنةفيمؤرخةوالوثيقة،الخليلمدينةأعمدمنفض!ل()مجلل

الأولىالسنواتفيالشاميةالشريفةالمملكةكافلكانبكتمرالأصرِاننعلم

سنةإلى907سنةمنامتدتالتيالثالثةقلاونبنمحمدالنمرالملكلسلطنة

جامعبنىوكذلكوحصنهاوجددهاالقدسلَلعةرممبكمَمر()أيوانه741،

الأخرىوالأوقاف(فضيل)مجللقريةوقفأنهفنقلرم()0710137سنةالقلعة

التاريخ.ذلكحواليفيالسبيلقنلأعلى

.2/033نفسهالسابقالمصدر()

.331!نفسهالسابقالمصدر3()

بالقدس.الإسلاميالمتحففيا7491،769سنتيلاالوثائقهنهاكتشفت()

،لقصسم!همو!
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العثمانيين4زمنتعميرالقناة

)269-القانونيسليمانالسلطانعهدوفيالعثمانيالعصربدايةجما

وتكيهالسوركلت،القدسفيكثيرةعمرانيةأعمالجرتم(1566-0152هـ749

وبركة،السبيلوقناة،سليمانبركواخصها:المياهمنشآتوكذلك،سلطانخاصكي

المدينة.فيالاسبلةمنعدداسليمانأنشأكما))((لهاالجاورأزبك)وبيرالسلطان

فلمسيئةحالةفيالسلطانوبركةالسبيلقناةوكذلكسليمانبرككانت

تعميرعلىريعهامنللإنفاقالأوقافعليهاوقفبلبتعميرهاالسلطانيكتف

عليهاوقفالسلطانأنويبدو.439سنةالقتاةتعميرجرىوقد.والبركالقناة

Tapuالعثمانيةالأراضيدفاترمن206رقمالدفؤفإن،التاريخذلكقبلالأوقاف

Tahrir Defteri،القدسقناة)وقفإلىيشير459_سنةحواليفيمؤرخوهو

(.2)لشريفةا

بكتمرالدينسيفالأميرولفإلىيشيرقدالدفترهذافإندْلك)ومع

جملةمنهينفسهاالسبيلوقفإلىأوإليهالإشارةسبقتالنيا!وكندار

فيالشرعيةالحكمةسجلاتثاولدينا.الصحيحةالخيريةالإسلاميةالأوقاف

مجلسىعقدهـ.489سنةففي):ذلكتؤكدوثاتقالهجريالعاشرالمرنأواسط

منغفيرجمهورحضرهالمشرفةالصخرةقبةقيشمالقائمةالسلسلةقبةفيشرعي

التاريخ.ذلكفيالقدسسكانمنالقوموعليهوأصرائهـموعلمائهمالمسلمينقضاة

وآليالقزوبنيابنأفنديوصاعالسلطانيةالشريفةالولاياتكاتببكجعفرمتهم

فيوهيالسبيلقناةإليهتصلوكانت.السلطانبركةءنالغربيالجنوبإلىازبكبيريقع1()

قلاونابنمحمدالنلامرالسلطانزمنإلىازبدُبيرأء!ارتاريخويرجع.الحرمإلىطريقها

السلطانبركةوسبيلالسلطانوبركةهوالقانونيسليمانعمرهكما)071,(م0131سنة

البرلِطانيالانتدابزمنللبنينابتدائيةمدرسةالبئرفوقوكانتهـ(.)1536349سنةالمجاور

بينالإسلاميةأثارنامق!:-اللجانيوفا)رفيقالبئرهدمواكما4891سنةاليهودهدمها

ستنسمل(.نسخة-والضياعالتهويد

سجلاتمن43ورقمالسجلايضأالقناةعلىالقانونييسليمانالسلطانوتفإلىويشير2()

.123صهـ.1281لسنةالقدسفيالشرعيةالحكمة

،لقصسم!س!!

http://www.al-maktabeh.com



جليوأحمدالشريفالدفتركاتبجلييودرويشالزمانذلكفيالشريفالقدس

والقاضيالولايةكانتترجمانالجماقيبكرأبووسيديالسلطانيالدفتركاتب

الدينبدرالقاضيوالعلامةالمصريالدينكسوالقاضيالبدريابناللهصنع

العزيالسعودأبووالشيخفتيانبنالفتحأبووالشيخالكماليوالعلامةالشافعي

الإجلاء.هؤلاءوغير

نفسهعلىوأشهدالنقالشمحمدجليالسيدقررالشرعيالمجلسذلكوفي

وأجرىالقساطلبهاوأنشأالقدسإلىسليمانبركمنالسبيلقناةعمرقدأنه

..المسلمينعامةأوقافوعلىالمسلمينعامةعلىوقفهاقدوأنهالعيونماءفيها

بعضه-ذكرهسبقمما-أنشأهماجميعجعلقد-جليمحمدالسيدالواقفوأن

سليمانالسلطانعنجاريةوصدقةالعامةالمسلمينأوقافمنشرعياوقفاً

ذلكعلىوقفقدوأنهسليمانإلىالبركنسبتالتارفيذلكومنذ-القانوني

..وغيرهاالقبابقريةونصفوترقوميةوجنداسومغلسطابكفرمنها:قرىعده

هنهمياهفيمعلومةمعينةحصةلحمبيتلأهاليبأنأقررأنالحق)وفي

فيمؤرختركيفرمانفيذلكذكروردوقد.تزيدأوعاماًوخمسينمائتينمنذالبرك

.)1(هـ(1122سنةمحرمأوائل

إلىصادرفرمانيفيدناإذمستمرةبصورةللتلفعرضةالسبيلقناةوكانت

منيعانونكانواالقدسأهاليدط)2(7691سنةصفر26فيدمشقواليباشامراد

فيماءجدوليوصلاقتراحإلىالفرمانويشير.المياهشحمنبالغةصعوبةالسنةتلك

عنالسلطانوشساءل.ذراعمائةالجدولعنتيعد!ان!التيالسبيلبقناةأرطاسقرية

الطريقة.بهذهجلبهايمكنالتيالماءكميةوعنللمشروعاللازمةالنفقات

ذلكفين!-ذقدالسبيلبقناةأرطاسميأهوصلمشروعكانأنيعلمولا

لاحظعندما،بغزةالحافظبالث!احبنأننعرفلأنناذلكنرجحلاأننابيد،الوقت

،صليمان)برك:بعنوان17/3/5591فيكأنبهالمقدسيالحسينيالإماماسعدمحمدالشيخمق!من11)

المقدسية.الجهادجربلةفيالمق!نشروقد(.صحيحخيريإسلاميوقف

1568(.أب)76902صفر76بتاريخوا،55رقم7مجلدلرى،دفترمهمة2(1

لم،لقصسم!س!!وو
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،6701سنةللمدينةزيارتهعندذلكبسببالسكانومعاناةالقدسفيالمياهشح

منلرجليدفعوبأنالسبيلبقناةأرطاسمياهوصلمشروعبتنفيذيقومبأنتعهد

قرشالفيبالمصريالمعروفالغزيإبراهيمبنمحمدالحاجيدعىالأعمالرجال

.)1(العملبهذاالقيامأجلمنالخاصمالهمنأسدي

القناةتعميرعلىللإنفكترسلكانتالتيالأموالمنكثيرأأنوببدو

0065الفترةهنهفِىخصصفقدله.جعلتماغيرفيتذهبكانتالريومشاريع

ولكن(سليمانبركجنوبيميلونصف)5العروبعينمنقناةلبناءذهبيةقطعة

أمرحدثوقد.)2(حقهغيرفيصرفقدالمالهذابعضلأنينفذلمالمشروع

دفعتهاالتيبالأموالباشاسنانالأمراءأميرتصرفعندماهـ.أ640سنةمشابه

.)3(القناةلتعميرالسلطانواللة

متواليةجهوداتبنلكانتالعثمانيةالحكومةأنإلىكثيرةمصادروتشير

منأوعليهايطرأكانالنيالطبيعيالخرابمنسواءسليمانوبركالقناةلتعمير

سنةالقعدةفيشهريومؤرخهالشرعيةالقدسمحكمةسجلاتفيمسجلةشرعيةحجةأ(-.

الحسيني،الإماماسعدمحمدللشيخواحكامهالوقففيالصافيالمنهلكتابمن)6701

.(115-ا31ص8291لقدسا

7291/1564.تاريخ94،رقملريدفترمهمةمن6مجلد2()

شهر.7701لسنة277منالقدسفيالشرعيةالحكمةسجلاتمن167السجلفيجاء3()

يلي:ما،رمضان

بالأمرسنةقبض..قبلمنسابقاًالمتوفىالقدسمحافظباشاسنانالأمراءأمير

لمرمةالشريفالقدسإلىالسليمانيةالبركةمنالجاريالماءلمصاعالواردالمبلغجميعالسلطاني

سكةكل،شريفيةحسنةسكة0025وقدرهمبلغالسلطانوالدةمنوعمارتهاالسبيلقنا6

فىِصرفباشاسنانوانأسدياً،غرشا5625كلهاتعاثلأسدىغرشوربعغرشينبمعدل

اسديأ.غرشا4402وعمارتهالمرمتهااخرىومرةسكة133حياتهحالة

المبلغبقيةالقدسقفيمنهطلبالشامإلىيذهبانوأرادالقدسإمارةعنعزلولما

المبلغ،واستهلك،لدائنيهديوناودفعبالباقيتصرفانهفق!القنواتعمارةفيليصرف

وأنصرفهمانظيرلهليدفعالسبيلقنلألعمارةمالهمنيصرتأنالقفيمنوطلب

لأخذالورثةإلىوعكاغ.الغرضلهذاأسدياًغرشا0267ًمالهمنصرفزاثه()محمدالقفمي

وفاته.بعدباشاسنانتركةمنصرفما

لفس،م!سهـمم!
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ويتضمنوالأشقياء.الطرققطاعمنالقناةلهاتتعرضكانتالتيالاعتداءات

فيتمتالتيبالتعميراتكشفاالقدسفيالشرعيةالحكمةسجلاتمن66السجل

جليأولياالزكيالسائحقولالعارفعارفوبنقل.المرجيع))(بركفي499سنة

يخربون)كانوا(عشر)السابععشرالحاثيالقرنفيوالأشقياءالطرققطاعأن

حداالنيالأمر..(الخليل-القدسطريقيقصد)الطريقعلىالواقعةالمياهينابيع

لهمأنشأوقد.سليمانبركعندقويحرسإقامةإلىمراد)2(السلطانبغدادبفاتح

جندياوأربعوندزادارحراستهاعلىيقوممراد()قلعةاممهعلىأمماهاقلعةهناك

أولاهاإلابعدهسلطانيأتولم.الكافيةالحربيةوالنخائروالأسلحةبالمدافعمزودون

وقد)3(.(والطرقالينابيعصونمنالجميعتمكنالطريقةوبهنه.اهتمامهمنجانباً

.للجند)4(صغيرامنزلاوخمسينمسجدأالقلعةهنهداخلفيالسلطانأنشأ

لمدةالسبيلوقناةالمياهينابيعوحراسةالأمنحفظفيهامبدورالقلعةوقامت

فعمرهاعشر()التاسععشرالثالثالقرنفيمهملةكانتالقلعةأنويبدوطولِلة.

)5(.القرنذلكأواسطفيباشاعليمحمدابنباشاإبراهيم

لقناةتعميراتأيضاًجرتالبركقلعةفيهبنيتالنيعشرالحاثيالقرنوفي

سنواتعشرالقدسعنمياههاانقطعتأنبعد7701(سنةذلكوكان)السبيل

.)6(استانبولفيالمركزيةالحكومةإلىشكوىأهلهاورفعكاملة

ذلكعلىللإشرافجاوشسليمانباشامسيح(الفخموالمشيرالمعظم)الوزيرعينوقد1()

عليه.والإنفك

.62291-9163(هـ/)32O1-94O1الرابعمرادالسلطان2()

926.صالمفصل3()

.67صنفسهالمصدر4()

281.صنفسهالمصدر5()

:القدسفيالشرعيةالحكمةسجلاتمنهـ(9111الحجة)ذو24ص502السجليقول6()

اغاإمماعيلوعيناسديغرش0003السبيلقناةلعمارةنفذاباشاعليالأعظمالصدر

ناظرأالشريفبالقدسالإشرافالساثةنقيبافنديالدينمحبونصبلعمارتهامباشرا

فياغاإمماعيلفشرعبعضهاعمرالقاضيفوجدالقدسإلىاغاإمماعيلوحضرذلك،على

والكتانبالقواديسالعمارةعلىالعاملينوزود.والقاضيالناظربمعاونةالتعميرتكميل

،لق!سموس!لمح!
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قناةداخلالفخارمنأنبوببنيعشرالثامن/عشرالثانيالقرنبدايةوفي

كانماكثيرأَنبوبالأفإن.صعبةهندسيةمشكلاتتشغيلهامتضىوقد.السبيل

عشر/الثالثالقرنفيالقناةلتسحينكثيرةمحاولاتذلكفيوبذلنوبتعطل.ينسد

عشرالتاسعالقرننهايةفيالعثمانيالعصرفيمحاولةآخروتمتعشر.التاسع

بيتومنلحم.بيتمدينةحتىالفخارأنبوببناءإعاثةفيهاوجرى8918()سنة

مترا018تتجاوزلاالماءمنكميةيحملكانحديديانبوبمدالقدسإلىلحم

)1(.القدسإلىيومياًمكعباً

المكبروجبللحمبيتمنكلتحتالأرضيخترقاناللذانالنفقانوظل

.)2(حجريةقناةفيبهمايسيرظلالماءأنأي،القديمحالهماعلى

إلىارطاسعينمياهوصولبمناسبةالسلطانبركةعندشائقاحتفدأقيموقد

وجوهمنغفيروجمعالحكومةرجالكبارالاحتفالوحضر.والحرمالسلطانبركة

.ورجالاتها)3(المدينة

كانتسابقاًإليهااشرناوالتي،السبيلقناةعلىوقفتالتيالأوقافأن

عنعبزاَكانالأوقافريعأنويبدوعشر،الثالثالقرنأوائلفيمضمحلة

كانتالمركزيةالحكومةأنبدليلالعاشر.القرنمنأي،البدايةمنذالقناةتعمير

للإنفاقمختلفةسبلاًتتلمسالحكومةكانتكمالتعميرها.طائلةأموالاًتخصص

)1(

1)2(

)3(

المسجدإلىووصل،7701سنةالقدسإلىالماءووصلعمارتهاوأتماللوازموسائر-والزيت

السبل.وبقيةالسلسلةبابولعينوالحكمةبالمسجدالتيالنارنجوبركةوالكاسالأقصى

عشرمنذالقدسعنانقطعقدالماءأنمنفيهاشكواعريضةرفعواقدالقدساهاليوكان

التاريخ.ذلكقبلسنوات

026,Jerusalem Keter Books ,7391 p

الثانيةالعالميةالحرباثناءحديديةبمراسيرسليمانوبركلحمبيتبينالممتدالقسمستبدل

لحم.بيتمدينةتحتيمرالنيالنفقوكذلك،0491سنة

بينما1091(سنة)حواليجرىالاحتفدان603ص)المفصل(كتابهفيالعارفعارفيذكر

الاحتف!أنالدباغويقول.8918سنةتمالاحتف!أن001صالقدسيالحرمتاريخفييذكر

ل01294فلسطين)بلادنا)998سنةأقيم

لقصس،س!!مو
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خرابحالةفاالقدسفيالعينحمامكانهـمثلأ1227سنةففي.القناةمصاععلى

دائرأَالحماميكنلمإذايوم،كلفضة03له(التابعةالدكاكين)معاجرتهوكانت

أربعونفضة،مائةالدكاكينمعف!رتهالسبيلقناةبماءدائرأكانواذا(السبيلبقناة

التنكزية(والمدرسةالمشرفةالصخرة)وهماالحماموقفلجهتيتخصصكانتمنها

.وقفها)1(لاضمحلالالسبيلدناةمصاعفيتصرفكانتفضةوستون

)والحرمالقدسمدينةأننذكرأننودالسبيلقناةعنالحديثنهايةوفي

قناةهيالقناةوهنه.السبيلقناةغيرأخرىقناةمنبالماءتتغنىكانت(القدسي

تستمدكانتكةاليهنهانالبطركحمامبركةعنحديئنالدىمعنامروقدماملا.

بركةمنإليهاتصلالأرضتحتتسيرقناةمنالأوقاتمنوقتفيجزئياًمياهها

تمتدانت؟المناةهنهأنبرشمفانوبعتقد.الخليلبابقربالمدينةوتدخلماملا

قناةمعتلتقيحتىالسلسلةبابطريقتحتالبطركحمامبركةمنذلكبعد

علىمكتوبنقشنصبرشمفانَويوردالجالقية.المدرسةعندالعيندرجالسبيل

أمتارأربعةحواليالأرضعنترتفعالمدرسةلهنهالجنوبيالجدارعلىمثبةلوحة

النسخيالخطمنأسطرستةوعليهاسم.54وعرضهاسم013طولهاويبلغ

المملوكي،النسخيالخطمنأسطرستةوعليها،كلماتعلةمنهامحيت،المملوكي

الملكأنالنقشهذاويفيدنا.اليمنىالجهةمنخصوصاً،كلماتعدةمنهامحيت

هـ.874سنةالمقدسالبيتإلىالواصلةالمياهمجاريعمارةجددقدقايتب!ألاشرف

ماملا.بركةمنالواصلهللقناةهيالنصهذافيالإشارةأنبرشمفانوبعتقد

:برشمم)2(فانياوردكما،النقشنصيليوفيما

المياهمجاريعمارةتجديدتوفيقهجميل..والنعمةافاضالذيدثهالحمد-1

البيت.إلىالواصلة

الكفرةقاتلوالمسلمينالاسلامسلطانبايدلك..وسيدنامولانا..المقدس2-

.البغاةقامعوالمشركين

.601ص2791لسنةالقدسفيالشرعيةالحكمةسجلاتمن592السجل1()

)2(338.CIA Jerusalem Ville, p

-سلقص،س!!!و
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.الاسلامتنصرالعزيزةدولتهزالتلاقايتبل!النصرأبوالأشرف(الملك.)3-

إلىالفقيرالعبديديعلىوذلكمخلدةالمكرمةصحائفهالمثوباتاضاف..4-

كلمنوبلغهافضالهبجميل..النشاشييبنمحمدالدينناصرالأميرتعالىاللّه5-

تعالى.اللهاسبغ)؟(إليهالسكركريمقاسمالزيتيبمباشرةآمالهمنتهىخير

وحدهدثهالحمدمائةوثمانيوسبعينأربعةعامالآخرجماثىمنالأولالعشر..6-

وصحبه.وآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلى

قايتبيىعمرهاالتيالسبيلقناةإلىهيالنقشهذافيالإشارةاننعتقدونحن

ماملا.منالواصلةالقناةإلىلامرةغير

القدسحمامات

وتحدثنا.القدممنذالقدسفيالمعروفةالعامةالمرافقمنالحماماتكانت

المائةفيالأسب!ببابحمامفياستحصتقدسبأملكةبلقيسأنشعبيةأساطير

هذافيمرةاستحمتالعذراءمريمالسيدهأنويقالى)1(.الميلادقبلالعاشرة

والهياكلالأبراجمنعددأَالقدسفي)شادهيرودانالمؤرخونويذكر.)2(الحمام

ذلكبعدبنيتوقد.الميلادقبلالأولالقرن)3(.فيوالحماماتوالتماثيلوالقلاع

اهتموقد)الرومية(.بطماماتالمسلمونيدعوهاكانوبيزنطيةرومانيةحمامات

)عياضأنالجليلالأنسيقول.مباشرةالعمريالفتحبعدالحماماتببناءالمسلمون

وقدحماما)4(.فيهاوبنىالمقدسبيتثخلعبيلةأبيعمابنعنهاللهرضيغنمبن

عليهاللهصلىالنيعنروايةولهالمرموقينالصحابةمنعياضكان

.الهجرةمن02سنةتوفيوقدوسلم

نايمكنمافكلوبالطبع.-1/912913الجليلالأنس،الحنبليالدينمجيرالأسطورةهنهيذكر1()

البعيد.الزمنذلكمنذالقدسفيحماماتأوحماموجودواقعةمنهايستنتج

()22791,anaan/ Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine Jerusalem!ض،+.

!.66

42.صالمفصل.العارف3()

.261ص!ا4()

م!س!كل!،لفس
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المقدسيقولبدليلحماماتعدهالهجريالرابعالقرنفيالقدسفيوكان

ويستفاد.الأزقةمندواعلها،حماماتهمعليهاعظيمةبركثلاث(القدس)أي)وبها

القدسفيحمامابنىالشيرازيالفتحأبايدعىشخصاًأنأيضاًالمقدسيأقوالمن

.)1(الهجريالرابعالقرنأوائلفي

اواخروحتىالمقدسيزمنمنذالقدسحماماتعنمعلوماتمنلديناوما

لهوالتقطمخططاللحمامأخرىمرةعنهانسمعهوما.للغايةقليلالسادسالقرن

للزبائن.خدماتهيقدميزالمااذاكالحماموكانصور.عدة

صلاحالسلطانوقفهاالتيالأوقافضمنكانفقدمريمالسيدةحمامأما

دفتريتحرير)طابوالعثمانيالأراضيفدفتر.الصلاحيةالمدرسةعلىالايوبيالدين

المدرسة.علىالدينصلاحأوقافيعددالني21(ص522رقم

145.ص،التقاسيماحسن1()

،لفسموسو!
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القدسأسبلة

ثأوردالحقيقيالمعنى.مجازيأوحقيقيبمعنى،الطريقهواللغةفيالسبيل

،عمران7السبيلا(إليهاستطاعمنالبيتحجالناسعلىوللّه):الكريمةالآية

الجهاداللهوسبيل.اللهسبيلفيأواللّه()سبيلقولنافيالمجازيوالمعنى69(الآية

الخير.منبهتعالىاللّهأمرماوكلوالحجالعلموطلب

أصلفييردولممت!روقتفياستعملتعبيرفهوالماءعينبمعنىالسبيلأما

(.الهجريالثامنالقرنأوائلاوالسابعالقرنأواخرفياستعمالهبدأ)اللغة

يغريوقدصبه.بمعنىالماءوأسبل..)أسبل(الفعلاللغةأصلفيوهناك

هذامنمشتقالماءعينبمعنىالسبيلأناستنتاجعلىالمعنىبهذاالفعلهذاوجود

لعينسبيلكلمةاستعمالأنوالأرجح.صحيحغيرالاستنتاجهذاأنغيرالفعل

خيرياًعملاكانتالأسبلةأوالسبيلإقامةأنعلىبناءالألسنعلىجرىإنماالماء

بهيقصدفعلأيعلىالمسلمونأطلمهاكلمةاللّهوسبيل.اللّه()سبيلفيمجعولاً

لعلي(التوفيقية)الخططفيجاء.عليهالحصولأرادلمنالماءتيسيرومنهااللّهوجه

اللهوسبيل،الطريقهوالسبيلأنالقاموسوفي،سبيلجمعالسبل):مباركباشا

هنا:والمراد.انتهى.اللهسبيلياجعلهوسبلهالخيرمنبهاللّهأمرماوكلالجهادهو

وتارة.اللهسبيلفيالجعولأيالمسبلالماءفيهايوضعلأنالمعل!ةالموقوفةالمواضع

منوهي،الواقفشرطحسبعلر،العامللنفعوتارة،الشربلخصوصيكون

)1(0(الموتبعدحتىأربابهاعلىثوابهاالجاريالخيريةالأعمال

أوائلاوالسابعالقرنآخرفياستعمالهابدأماءعينبمعنىسبيلوكلمة

مستعملةكانتالتيالكلمةأما.المماليكعصرفيذلكوكان.الهجريالثامنالقرن

كماأيضاً،)صهريج(أو)مساقة(أو)سقاية(كلمةفهيقبلهوماالأيوبيالعصرفي

يستخرجكانالسبيلماءأنوالواقعوسواها.القدسمدينةفيالنقوشمنيظهر

نختالمبنىالمصنع-الصهريجأي-)وهو.السبيلنختكائنصهريجمنعاثة

.57صهـ،5013بولاق،الأولىلطبعةا.6جالتوفيقيةالخطط1()

!رو،ففم!س!مم!
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ملئهميعادعلىماؤهينفذحتىمنهيملأالسبيلماءفرغفكلمافيه.الماءلخزنالأرض

)1(.الثانيةالسنةمن

لتسبيلالمعدةالأوانيلوضعيخصص)حانوت(عاثةالسبيلعنديقاموكان

الحانوتفييجلس.وكانذلك)2(وغيروالكيزانالابارمنبهواستقرارهالماء

وكانجمالا.السبيلقصادوخدمةوتسبيلهالماءرفععلىيقومكانالني)3()السقا(

ذاالخلق)حسنيكولنأن-السبيلوقفناظريعينهكانالني-السقافييشترط

السقاواجباتبدقةبرقوقبنفرتالسلطانوقفيةوتحد!.)4((وجوثةوأمانةقوة

نشل)يتولىكانأنهفتقول!الصهريجفوهةعندالسبيلحانوتيايجلسكانالني

المذكورهَالأوانيوغسلالناسلسقيهالأوانيياووضعهالصهريجمنالماء

المكانوتنظيفبالتغطيةالأرضوخشاشوالهوامالدبيبمنوصونهاوتنظيفها

بمواضعهاووضعهاوالكيزانالأنبءومليأوسهوإزالةومسحهوكنسهالمذكور

علىالشربوتسهيلمنهايتفرغمامليواعاثةللشاربينوارصادهالهاالمعمولة

علىالراحةادخالفيأبلغليكور!االخلقوحسنبالرفقويعاملهمالناس

(.)5لواردينا

.رمضانشهروفي،العاديةالأيامفيمحدحةعملأوقاتعالةللسبلوكانت

الغالبفيوهي-سبيلهفيالعملأوقاتأنبرقوقبنفرجالسلطانوقفيةوتبين

كلفيالغروبإلىالضحىوقتمن)كانت-كلهاللسبلالشائعةالعملأوقات

الاَخرة.عشاءإلىالفطرقبلمنرمضانوفي.يوم

.58ص،السابقالمصدر1()

مق!:فيالوارثة812-/9014`برقوقبنفرجالناصرالملكوقفحجةنص2()

Ulrichول+،كا!مةولمهول،

Mamlukeس! Endo ** ent Deeds as a Source for the History of Education in Lat

43(Medieval Egypt. (Al- Abhath Vol. XXVIII, ,0891 P

)المزملاني(مصرفياللهجةفيأيضاًويدعى!()

.46صاعلاهإليهالمشارالمق!فيبرقوقبنفرجحجة،()

.47و46صاعلاهالمصدرذ()

لفس،سلالمح!مو
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:العاموموقعهالانشاءوسنةسبيلكلباسمقائمةيلىِوفيما

العامالموقعالانشل!سنةالسبيل

التكيةعقبة959سلطانخممكيتكيةسبيل-

لوادا959لواداثرج!سبيل-

الحرمسعة959حطةبابسبيل-

الزيتخانباب959الزيتخانبابسبيل-

العامودبل!داخل7901الشوربجىسبيل-

الحرمسعة1153البديرىسبيل-

الخليلبابهـ1325الخليلبابسبيل-

التاريخمعروفيكيرسبيلان

الحرمسعةالاسممعروفغيرسبيل-

البلدخارجوصعيدسعدحارةوسعيدسعدسبيل-

.القدسمدينةفيالسبللبعضموجزعرضيليوفيما

8أوالمطهرةأوالمتوضأالسقايلاأ-

العصرفياولهاأطلق:المنشفةهنهعلىاطلقتالتيالثلاثةالأحماءهيهنه

بعدهوماالعثمانيالعصرفيوثالثها،المملوكيالعصراواخرفيوثانيهاالأيوبي،

.اليومحتى

في،السقايةببابيعرفكانوما.اليومالمطهرةببابيعرففيماالسقايةتقع

القرنأواخرفيالمتوضأوبباب،الهجريالتاسعواوائلوالثامنالسابعالقرن

النيالمتوضأباب):البابهذاعنالحنبليالدينمجبرويقول.الهجريالتاسع

البصيرالدينعلاءعمارتهجددثموستهدمقديماًكانالمسجدمتوضأإلىمنهيخرج

المتوضأ()1(.عمركما

312.الجليلالانس1()

،لفسم!سو!
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وسقايةوبركةبئرفيهاوكانالسقايةتقعالمطهرةبابزقكآخروعند

اجي!ومنذ،اليوموفيهابمائها.المصلونويتوضأالقلسأهلمنهايستقى)سبيل(

عامة.ومنافعمغاسل،كثيرة

العاثلالملكانشأهاولد.بالمياهالقدساهاليلمدهامةمنشفةالسقايةكانت

فوقالمطهرةزقكفينقشذلكويؤكد.958سنةالأيوبىِالدينصلاحأخوالأيوبي

فانأوردوقد.المطهرةإلىتفضي(قوسفوقهمابعامودين)محاطةصغيرةبوابة

للنقش:التاليينوالنصالوصفبرشم

أسطرثمانيةهناك4كؤة74مقاسهاالبوابةقوسفولَىالرخاممنلوحة)على

نضها:هذا3918()سنةصغيرةوبرفالقديمالأيوبيالنسخىِالخطمن

الحجرمنبناءبالضبطالغربيةالشمالمِةالقناطروكلالحرمسعةَفي

.محرابوعليهامكشوفة(مصلىو)1مسطبةمنالشرقيةالجنوبمِةالزاويةإلىيستند

)الغربي(منهلداخلياوالجزءالإفريز.ويممَدقبة.وعليهجميلع!إفريزلبناءاولهذا

كلفيأقواسثلاثهَوعليهوالجنوبوالغربالشم!منمفتوحرواقهيئةعلى

صهريج.الجزء،هذاوفي.الجهاتهنهمن

الناسمنهويستقى.معدنيةحنفياتجدارهوفيمستعملاًالصهريجيزالما

الشريف.الحرمسعةأشجارمنهتسقىوكذلكويتوضؤون

التالي:النصالغربيةالزاويةفيالكائنةاللوحةوعلى

الله.إلىالفمَيرالعبدعمارتهفيوسعىأ-

الله.غفرالروميإبراهيمالحاجتعالى2-

يسقىلاانواشرطالمسلمينولجميعله3-

لأحد.يباحولاوالمسلاينالفقراءالاسقاءمنه4-

مائة.وثمانوثلاثينتسعسنةالآخرجملأىبتاريخبقربهممِلأ5-

السابقالبناءكانوربماقبل.منقائماًكانالبناءأنيعنى)جدد(الفعلأن

بناءيشبهالحاليالبناءطرازأنغير،الناظرالبصيرالدينعلاءبناهالنيهو

.الهجريالتاسعالمَرن

مو!مو!،لقصس
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السلطانخانسبيل

النيالسلطانخانعنالقدسبخاناتالمتعلقالفصلفيتحدثنا،أنسبق

هـ.788سنةالسلسلةببباببرقوقالسلطانانشأه

الخانإلىالداخلأمامأي،الشماليةالجهةمنالخانصحنفيوهنالك

جدار!!مثبتهالجيرمنلوحةوهناك.موجوثةتزالمابئرمنهبقيماءسبيل،مباشرة

35كر63قياسالصحنأرضمنأمتارثلاثةارتفاعوعلىالشماليالخانصحن

غيرصهَصهيحروفالعثمانيالنسخيبطمكتوبأ،أبياتثلاثةوعليهاسم

واضحة.

خانبركةتربةسبيل

والتي،السلسلةبباب)1(الكائنة-اليومالخالديةالمكتبة-خانبركةتربة

هـوولديه،644سنةالمتوفيخانبركةالدينحسامالخواوزميالأميررفاتتضم

كما.687سنةالمتوفىخانبركةالدينحسامبنالدينبدرالأميرووقفهابناها

أعادبلجدحهالتربةمبنىأنغير.القدسيالحرموثائقمن26رقمالوثيقةتفيدنا

سنةفيدْلكوكان.العلائياحمدبنمحمدويدعىالدينبدرحفيدبعدفيمابناءه

الأسطرمنيتيبنكمامسقاة(و)1سبيلبناءالتجديدأعمالضمنمنوكان.297

وهي:،التربةنافنةعلىالمنقوشةالتالية

خانبركةالدينحسامالملكالشهيدالمرحوم.غبةوالقبةالشباكهذا)انشأ

بداربيوتوخمسةوعلوهموالحوانيتوالمسقاةالمباركةوالبوابةوعلوهاوالقنطرة

مستهليابهاللّهلطفالعلائينمربناحمدبنمحمدتعالىاللّهإلىالفقيرالوقف

وسبعمائة.وتسعيناثنتينسنةالحرامالقعدةذي

يمينعلى،الخالديةالمكتبةمدخلعنداليومحتىمائلاًيزالماوالسبيل

ويرتفعالسلسلةبابطريقمنالجنوبيالجانبعلىالمطلالبابمنالداخل

الآنمغطىوهو.الشارعأرضعنقليلاًأكثرأوواحدمترزهاءالسبيلحوض

.الأيامغابرفيعليهكانبمايقارنولاللغايةبسيطاليوموشكلهحديد.بداربزين

385.ص،المقدسبيتفيالعلممعاهد/()

لقصس،سو!مو
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قايتبايسبيل-12

فيقايتبل!سبيليقعحيثوأجملها،القدسسبلأشهرهوقايتبايسبيل

جدارمنمترأخمسينبعدوعلىالقطانين،وبابالسلسلةباببينالكائنةالسمة

)دارالعثمانيةوالمدرسةالأوسطالغربيالصخرةصحندرجبينالغربيالحرم

الغربيةالشماليةالزاوية)فيخرابوفيهامكشوفةمسطبةعلىيقوموهو(الفتياني

(.المسطبةمن

الفنونقادالآثارعلماءمنالكثيريناهتماملاقىسعربناءوالسبيل

والمؤرخين.

:أجزاء(و)1طبقاتثلاثةمنيتألفوهو

متر.65.7ارتفاعهامستطيلةقاعدةأ-

متر.18.2ارتفاعهاانتقالمنطقة-2

متر.28.13هولل!بيلالكليوالارتفاعمتر،45.3ارتفاعهاقبة3-

متر(أ094x3.24)نوافذفيهامتهوالشماليةوالغربيةالجنوبيةوالجوانب

ليسالسفليوالطابق.الشرقيالجانبفيفهوالسبيلباباما.درابزينعليها

هذاوزياثة08.4،طولهالاَخروالضلعسم06.4طولهضلعيهفدتماماًمربعاً

السبيل.بابفيهيفتحالذيالشرقيالحائطكثافةعنناشئةالضلع

السلسلةبابسبيل-16

جهةمنالبابومقابلالسلسلةباببسعةالمعروفالصغيرالميدانفي

التربة-الخالديداروهي)سكنلدارالشرقيالخارجيالحائطوعلى،الغرب

جميل.معماريبفنيتميزالذيالسبيلهذايقعسابقاً(السعدية

السلطانأنشأهاالتيالأخرىالسبلواجهاتشأنشأنها،السبيلواجهة

إفريزعليهقوسالبوابةأعلىفيوهناك.المستطيلةالبوابةتشبه،القانونيسليمان

.متعرجإفريزعليهقوسالبوابةأعلىفيوهناك.المستطيلةالبوابةتشبه.متعرج

المَوسنختالواجهةوسطفيرجدأَ.رفيعةمجدولةأعمدهالواجهةجانيوعلى

م!س!لمح!،لق!س
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برنقا.13الأصلفيوكانت.بارزةوراق()1برانقتسعةلهامتفتحةورداتخمس

.بارزانتبانالواجهةأعلىفيالجانبينوعلى

وتحت.الأسفلمنحلزونيةبثنيةينتهيكورنيشالواجهةحولوبلتف

الخطمنأسطرثلاثةعليهاسم.015soxأطوالهارخاميةلوحةالمتفتحةالوردات

نصها:هذاكبيرةبحروفالتركيالنسخي

المكرموالخاقانالأعظمالملكالسلطانمولاناالمباركالسبيلهذابإنشاءأمر-ا

.الرومسلطانالأممرقابمالك

الحرمينحاميالعالمينفياللّهظلوالمسلمينالإسلامعزوالعجموالعرب2-

خان.سليمالسلطانابنسليمانالسلطانالشريفين

رجبشهروعشرينثانيبتاريخوإحسانهعدلهوأداموسلطانهملكهاللهخلد3-

ولسعمائة.وأربعينثلاثةسنةشهورمنالمرجب

سليمانسبيلأ-7

بابمتمترأعشرينحواليبعدعلىالحرمسعةفيسليمانسبيليقع

السلسلةبابسبيلواجهةالسبيلواجهةوتشبه.قديماً(الدواداريةباب)العتم

لوحةالحوضوفوقالسب!لواجهةسوطوفي.سليمانالسلطانسبلمنوغيره

السالفهَالسليمانمِةالسبلعلىالكتابةنوعمنأسطر.03ائمؤ02حواليقياسها

نصها:وهذاالذكر

السلطانابنسليمانالسلطانمولاناأيامفيالشريفالحرابهذاجدد

(.ملكهاللّهخلدسليم

الخليلبابسبيل

أنشئالعثمانيالثانيالحميدعبدالسلطانعهدوفي)1(،7091سنةفي

الممَابلةالأخرىالجهةوفي،البابمنأمتاربضعةبعدوعلىالخليلبابتجاهسبيل

الإمبراطورزيارهَبمناسبةالسورفيئغرةبعملفتحالنيالمعبدالطريقمنللباب

برجالقرنهذاأوائلفيالخيلبابفوقيقوموكان.9918سنةللقدسغليوم

.892ص،القدستاريخفيالمفصل،العارفعارف1()

،لق!سموس!لح!
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وكذلكبابللسبيلكان.الطريقمنالجنوبيةالجهةفيإزا!السبيلوكان،الساعة

هلالعليهاقبةلهكانكما.الجهاتمختلفمنالحديدمنأسيجةعليهاشبابمِك

.الألوانمختلفةحجارةمنمداميكفىِرصالنيالحجرمنكلهوالبناء،ونجمة

اتخذتهقرارعلىبناءللقدسالبريطانيالاحتلالبعدالسبيلهدموقد

Pro(القدسمحي)بجمعيةالمسملأالجمعية Jerusalem Sociey+"!برجهدمكماس

للسور.اللاصقةالمبانيجمغهدمإلىدعتلَدالجمعيةوكانت.الساعة

القدسفيآخرانسبيلانعنهاتحدثناالتيالسبلهذاإلىبالإضافةوهناك

إحداهما:

الأسمغيرمعرو!سبيل

سعةفيالسبيلهذاويقعالسطور.هنهكاتباممهيعرفلاالأقلعلىأو

أمتارأربعةحواليارتفاعهالقاعدةمربعبناءوهو.الإسلامي؟ب!.المتجفأمامالحرم

ماء.حوضوبداخلهلها،رقبةلاقبةوفوقهحديديبسياجمغطلأنوافذجدرانهوعلى

فلسطينزارالنيجليأولياالتركيالسائحأنإليهبالإشارةجديرهوومما

الغربيةالجنوبيةالجهةهنهفيالقائمةالسبلعنهـتحدث7101و9501سنتيبين

فق!:الحرمسعةمن

قبةتقعالشافعيالإمامحوضوقرب)1(الحكمةوبابسليمانقبةمقابل)

انيالbبناءهاأعادوهنهعلى،الإماموسبيلحنيفةأبىالأكبرالإماموسبيل)2(موسى

علي)3(.للإمامتكريماباشا

الشافعي،الإمامحوض:هيسبلأمماءجليأولياءكلامفينقرأفإنناوهكذا

هذايكونالثلاثةالسبلهنهأحدفلعلعليالإماموسبيلحنيفةأبيالإماموسبيل

عنه.نتحدثالنيالسبيل

بابعنجدأوبعيدةالحرمسعةكلفيالعتمبل!منقريبةاليومنعرفهاالتيسليمكقبة()0

السلسلة.بل!عندالكائنالحكمة

.الغربجهةإلىباشاقاسمسبيلقرب)2(

()3Evliya Tschelebi' s Travel' s in Palestine translated by .H St. Stephan .Q .D .A .P Vol. Ix

،لقطم!م!سوكل!
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القدي!القدستابىلخ!!
4العرباليبوسيينموطنالقدس

قد،والشامفلسطينبلادمنحولهاوماالقدسأنّالقديمالتاريخشهد

منخرجتالتيالثانيةالساميّةالموجةوهي،كبيرةساميّةعربيةلموجةتعرضت

يممّواالذينوكان،)1(الشامبلاديمتالتيالكن!نيينموجةوهي،العربيةالجزيرة

فيعليهاأطلقحتىبهمالمدينةفاشتهرت،الكنعانيينمناليبوسيونالقدسمدينة

قاطنيها.باسمتسمية)يب!وس(العهدذلك

النديةمنلليبوسيينالكبيرالشأن()القدسيبوسموقعأكسبولقد

أهممنطريقينعلىالمدينةتف!حيث،الاس!هـاتيجيةلمكانته،والتجاريةالحضارية

من)حبرون(الخليلتربطوالأخرىبالصحراء!البحرتربطواحدة،التجارةطرق

واحد:اتجاهينفيتسيرالطريقكانتإيلبيتوفي،)إيل(ببيتاللّه()رامأعمال

.)2(الأردنوواثيأر.يحاإلىوالآخرنابلس!،)شكيم(نحو

والتجارةحركةبسبب(القدس)يبوسفيالحضرةتزدهرأنبدّلافكان

دومأمرتبطاًمصيرهاكانحيث،والدانيةالقاصيةالمجاورةالبلادبينالصناعة

ومصر)3(.والشاموالعراقالعربيةالجزيرةبأوضاع

مطّوقةمرتفعاتعلىواقعةوكونها،الجغرافي)يبوس(لموقعوبالنظر

فائقة،عسكريةمنعةذاتأصبحتفقدعنها،دفاعَاَملوكهابناهاالتيالمنيعةبالأسوار

تتعلقكثيرةأخبارأَالمؤرخونأوردفقد،السياسةيحسنونوملوكهاقوادهاأصبحكما

بينومعاهداتعقودمنالآثارمنعليهعثرومااليبوسية،السياسةسيربحسن

توثيقفيزياثة،ببعضبعضهمعلاقاتتحسينفي،المجاورينوالملوكيبوسملوك

..ذلكتأكيدعلىواضحةلدلالة.)4(المشتركوالدفاعالجوارحسن

.24صضيفشوقيللدكتور،الجاهليالعصر:العربيالأدبتاريخ1()

.%2صالعارفعارت:القدستاريخ2()

.13صكياليالوهابعبد.للدكتور:الحديثفلسطينتاريخ3()

.28صمحموفىأحمدلمعين،القدسمدينةتاريخ4()

،لمقطسموس!!
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منكانوا(اليبوسالمجاورةوالقرىالضياعسكانمعظمأنّوالراجح

والعنصر،الأصللاتحاد،اليبوسينعنيميزهماحديكادلاالذينالكنعانيين

واحلة.تكنلمإن،متقاربةأوقاتفيهبروكلاهما،ساميّانفكلاهما

تداخلتحينإلاّتتغّيرولم،الكنعانيينأصلهملغةاليبوسيينلغةوكانت

هيالبابلييّةاللغةوظلت،يبوسعلىالبابلييناستيلاءعندالبابلّيةاللغةفيها

.)1(عليهاوسيطرواالفرسدخلهاأنإلىالقائمةاللغهّ

اليبوسييننازعواقدالفراعنةأنالبدثونخلالهامننقّبالتيالآثاروتفيد

الآثارفيوالكتابةالنقوشمنوجدوهفيماوذلك،المقدسةالمدينةعلىالاستيلاءفي

الكثيفةبالغاباتمحفوفةعليها،الفراعنةاستيلاءعهدفيكانتالقدسأنّالمصرية

مناكتسبتقدالمقدسةالمدينةأنِّشكمنوماالبحر.حتىِالجبالمنتمتّدالتي

..قليلغيرشيئاَالفرعونيةالحضارة

الجزيرةمنخرجتأيضاًعربيةقبيلةوهم،العموريوبنجاءاليبوشبنوبعد

لحمايتها.والأبراجللقدسالأسواربنىمناولوكانوا،العربية

التيالمهاجمةالقبائلبعضبالقدسأحاطتالميلادقبل/O145/سنةوفي

لنجدتهم،هبّالنيالثالث)تحوتمس(مصربفرعودنالعموريونأمراؤهااستنجد

التيالتاريخثاالأولىالمرةهيهنهوكانتبها،الحدقةالأخطارمنالقدسوأنقذ

.)2(القدسلنجدةالمصريونفيهااتجه

علىإنشائهامنسنةآلافثلاَثةبعدإلاالقدسإلىالإسرائيليونيأتولم

وهاجمتالإسرائيليةالقبائلتجمعتالميلادقبلألفسنةففي.اليبوسيينأيدي

أبنائهامنعنهاالمدافعةالقوىوصدتهاعليهاالاستيلاءفيفشلتولكنهاالقدلس،

السنين.آلافمنذبقاعهاعلىاستقرتالتيالعربيةالقبائلمنالمنحدرين

واقتداراَ،عنوةًالمقدسةالمدينةثخولفيفشلواالإسرائيليينالمغيرينولكن

خارجالنبعبينتصلخاصةسرّيةطرقوكانت.والخديعةالمكوأسلوبإلىفلجئوا

الذينالخونةبعضيجدواانالإسرائيليونفاستطاع،المدينةوقلبالسور

ذلك.إلىأرشدوهم

.28صالسابقالمصدر1()

.15السابوالمصدر2()

م!س!كل!،لقطس

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العبرانيينقبلالعربيةالقدس

حواليكانالقدسأرضاليهوددخولأنعلىالتاريخيةالمصادرأجمعتلقد

)1(.أكثرأوالميلادقبلسنةألف

ماالعبريينقبلالقدستاريخعن)2((العاماليهوثي)التاريخكتابفيجاء

)المتحففيعندناموجوثةالمدينةهنهذكرفيهاوردالتيالنقوش)أقدم:نصههذا

البابليةواللغةالمسماريبطالمكتوبةاللوحاتمجموعةفي،بالقاهرة(المصري

.(القديمةفلسطينالغةالكنعانيةباللغةشروحتتخللها(،القديمالعراقالغة

القرنأوائلفيعليهاعثروقد،(العمارنةتلالوحاتتسمىالنقوشوهنه

عهدإلىترجعدبلوماسيّةوثائقوهي،أسيوطمحافظةمنالمنطقةهنهفيالعشرين

/)اخناتون(بنهوالمالميلادقبل1375إلى141/من،الثالث)أمنوفيس(الفرعون

.ق.م/ا-137505

كتبهارسالةففي،أ(وروسا)1النقوشهنهفي()القدسأورشليمتسمى

من،وروسالم()1القدسحاكمهوالأولأنّنجد(الثالث)أمينوفيسإلىيحيبا()عبد

الرحلالغجرمنشراذمغاراتلصدعسكريبمدديستنجدوأنّه،فرعونقبل

)بندلبوري(الأثريذلكذكركما)العبريون(أنّهمالبدثونأتفق)حبيرو(اممهم

تل)حفائرالمشهوركتابهوآلفالمنطقةهنهفيالحفائرعلىطويلاًزمناًأشرفالني

المعماريةبخطتهالعمارنةتلفي)اتون(معبدأنّ:نفسهالمؤلفيقول(،العمارنة

فيالمعابدبناةألهمالنيهو،كافةالناسقبلةجعلتهالتيالدينيةوبالخلفية،المتميّزة

الناسإليهيتجهالنيالمركزيالمعبدفكرة،أورشليمفيوالآسيويينالنوبةبلاد

)3(.حخهمفيإليهويأتون،صلاتهمفيجميعاً

محمودصأحمدلمعين:القدسمدينةوتاريخ34صخانالإسلاملظفر:القديمفلسطينتاريخ1()

15.

.136صأجطعميةصابرتأليف2()

.137صأجالسابقالمصدر()

،لفسم!س!!
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نقوشففي،أخرىلغاتفييتكررالتاريخهذابعداورشليماسم)نجد

وفيورسليمو()1هكذااممهايردق.م//007حوالي()سنحاريبالآشوريالأمبراطور

ق.م،/033حواليالأكبرالإسكندرعهدفياليونانيةالنقوشوفي)يروشالايم(العبرية

الكتابمناممهاوانتشر،بتصار)سوليما(أو)خيروسوليما(بلفظوردت

تقريباً.العلاملغاتجميعفيالمقدس

قبلمامنذأيتاريخها،بدايةمنذالمدينةرافقأنهبدّفلا()القدساسم(ما

المؤرخفإنحالأيةوعلى..مقدسةأماكنمرةلأولفيهاأقيمتعندماالعبريين

مدينةذكرولكنه)أورشليم(اسمالمشهورتاريخهفييذكرلم)هيرودوت(اليوناني

الثانيالجزءفيمرتين)قديتس(ومماها،الشاممن(الجزء)الفلسطينيفيكبيرة

كتابهفيونك()سالومونالفرنسياليهوثيالمستشرقويقول.تاريخهمنوالثالث

النطقعناليونانيةفيمحرّفاً()القدسهوالأرجحالاسمهذاإنّ()فلسطين

أحياناًاسمعليهاأطلقواقدالمقدسالكتابفياليهودوحتى)قديشتا(الأرامي

كما:13(27)أشيعا(القدسو)جبلأ(:14نحميا2،:48)اشيعا(القدس)مدينة

)1(.(8:3)زكريا(الحقومدينة:ا(48)المزامير(الله)مدينةحميت

ثخولقبلالاسمهذاتحملكانتفقدأصيلاً،عبرياليس(ورشليم)1واسم

كتابةفيصعوبةوجدوااليهودأنّوبدليل،العمارنةتلنصبشهاثةإليهاالعبريين

فيتثبتتكنلمالأخيرةالميمقبلواقعةالياءفهنه)يروشالايم(،العبريةباللغةاممها

بهاوكتبتمرة،)656(القديمالعهداسفارفيبدونهاكتبتوقد،العبريةالكتابة

)ياءبلاكتابتهاوجوبعلىالتلمودعلماءنصولذلكفقط،مراتست

)2(.(:165)تعنيتالصومكتابالتوسفتا.

التاربخ،سطورواستقراء،الحديثةالأثريةالمكتشفاتتدقيقخلالفمن

قبلأنّهبوضوحيتبينّ،التاريخونقادعلماءومطالعاتنظرياتمنألوفوتصفية

أثرأيالشامبلادمنطقةشعوببينيكنلمالميلادقبلالعاشرالقرنمنتصف

اليومالمسماةاللغةأنّقاطعةبصورةثبتكمااليهوثي،أوبالعبرانييدعىلشعب

.138صاجالسابقالمصدر1()

.138ص)المصلرجنفس2()

لفس،كل!سوم!
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أيةلهاوليس،كنعانشعبروهحائ!ةالأص!يغةياكانتاوهجائيتهاالعبرانيةباللغة

بتسميتهمالميلادقبلالعاشر،القرنبعدالتاريخاصطلحبمنحقيقيةصلة

الذينِالشاةرعاةأحفادسوىليسواالأصلفيوهؤلاءاليهود،أوبالعبرانيين

بحثاَالبلادتلكبواثيفييتجهونوكانوا،الصغرىآسياشعوبنحتلفمنانحدروا

)1(.إنعامهملتربيةالكلأومنابتالقطرمساقطعن

طويلة،قروناًالغزوقاومتالتيالفلسطينيةالمدنمن)أورشليم()وكأنت

(سباطمنويهوذابنيامينقبيلتينصيبفيععلهانفسهنونبنيوشعنجدفمثلاً

الأصليينسكانهاطرد-جدأَطويلةولمده-يستطيعالمولكنهما،إسرائيلبني

)وأما:63(15:/)يوشع،القديمةالفلسطينيةالقبائلإحدىوهم)اليبوسيين(

فسكن،طردهمعلىيهوذابنويقدرفلمأورشليمفيالساكنوناليبوسيون

فيهيرويالني:اليوموالمقصود(اليومهذاإلى(ورشليمفييهوذابنيمعاليبوسيون

يوشعموتوبعد.النّهعندعلمهابمّدةوفاتهوبعد،يوشععنالوقائعهنهالرواية

وأخذوهاأورشليميهوذابنو)وحاربأورشليمعلىالكرةيهوذاسبطأعادنونبن

بنيامينسبطأمّا/8(،1القضاة)سفربالنار(المدينةوأشعلوا،السيفبحدوضربوها

)/21()2(.)قضاةاليومهذاإلىمعهموسكنوااليبوسينطردفيكذلكفشلوافإنّهم

فيجاءكما(اليبوسيين)مدينةأو)يبوس(تسمىأورشليمبقيتولذلك

سياقفييقولحين،الانتباهيستحقنصاًنجدالموضعهذاوفي،(القضاة)سفر

.......:يروبهاالتيالقصة

نميلتعالى:لسيدهالغلامقال!مدأَ،النهارانحدروقد)يبوس(عندهم)وفيما

لاحيثغريبةمدينةإلىنميللا:سيدهلهفقالفيها،ونبيتهنهاليبوسيينمدينةإلى

لليبوسيين،داودعهدإلىظلتالمقدسةالمدينةإنّ..هنا(إسرائيلبنيمنأحد

قبلألفسنةحواليعاشداودأنّومعروف،فلسطينشعبمنالأصليينسكانها

أيامعلىالتوراةفيلقيناهامنأول!من(السلام)مدينةظلتوبالتاليالميلاد،

نبيلسليمان(الطاعون)زحفوكتابالساميةمنشأؤصل(الأرضفي)المفسدونكتابانظر1()

.98ص

.014صاجلسابقاالمصدر2()

،لقطسموس!!
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اليهودية،والمطامع،العبريالتسللتقاوم-سنةألفنحو-الفترةتلكإلىإبراهيم

والتعايشبالمساكنةأوحيناًوالإحراقبالتخريبإلاّمنهاالإسرائيليونينالفلا

أحياناً)1((.السلمي

الفلسطينيينومقاومةالقديمالإسرائيليالتوسيع

موسى(خليفة)يوشعبقياثةالإسرائيليونأقامهاالتيالوحشيةالمعاركبعد

)أحرقوا:والإباثةبالقتل-اليهوديةالتوراةتعبيرهحدّعلى-يوجههمكانالني

كانوابل،فلسطينسكانالعربيستسلملم(..فيهامنكلعلىبالنارالمدينة

)يوشع(.سفرمنالتاسعالإصحاحفيالتوراةتقولكمايدافعوندائماً

وجهةمنحتىمنهيستفادماهوالحقبةهنهعن(القضاة)سفرفيوالني

لهمكانتالذينمنالديارتلكأهلحاربواإسرائيلبنيانمنالتوراتيةالنظر

لمأنّهمإلاّ،حروبهمبعضفيونجحوا،الأردنغربفيومدنهممناطقهمفيقوّة

البلاد،تلكسكانمنتخمد،لاكئيرةلغاراتيتعرضونكانوافقدأبدأ،يستقروا

فيسبباًكانتوالتي)2(والدينيةوالاجتماعيةالخلقيهإسرائيلبنيانحرافاتبسبب

وبنيوالعمالقةوالمديانيينوالمؤابيينالآراميينمنالمغيرينعليهمتعالىاللهتسليط

تدخلأنقبلالأجيلى،بعضفياستطاعواالذينالفلسطينيينعنفضلاً،،المشرق

عهودفيظهرتالتيالنبوةحالاتفيهاأنقذتهمالتيالفترةالإسرائيليةالجماعات

لهم،الفلسطينيينمحاصرةمنالخلاصيستطيعوالمذلكمنالرغموعلى،متفرقة

أمانيهمعليهمتمليكمامطامعهمتحقيقإلىويطمئنوا،حريتهميمارسواولم

.والهوىبالمصلحة

.913صأجالسابقالمصدر1()

ا/./طشحاثةالفتاحعبدللدكتوراج(الإسلامقبلالعربيةالأمة)تاريخكتابفيذلكانظر2()

لقصس،س!كلوومو
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س/صحمى

صصسص

القدسعروية

منجزء،عامةوفلسطينخاصةالقدسانقاطبةوالمؤرخونالتاريخأثبتلقد

عربية،وفلسطين،القدسبالتأكيدكان،العرببلادمنالشامكانفإذا،الشامبلاد

وعمرواالقدسشّيدواالذينهمالعربكانوبالتاليريبولاشكغيرمن

..)كذلكفلسطين

)إن:()1(الانشاصناعةفيالأعشىصبح)كتابهفيالقلقشندىِالإمامذكر

لم(.الشامبلادأعمالمنالقدس

أفندينعمان)الفيحاءدمشقفيالغناءالروضةكتابصعبوذكر

الأول:قسمينإلىوقسموها،)سوريا(الأقدمونحماّهاالشامن)1)2(:(قساطلي

:شاماتخمسإلىالشامبعضهمقسم)وقدويقول،(فلسطينوالثانيسوريا؟

والغوروطبريةالأردن:والثانية.المقدسوبيتوعسقلانوالرملةغزةالأولى

وسواحلها،ودمشقالغوطة:لثالثةوا.طبريةلكبرىاومدينتها،وبيسانليرموكوا

وحلب.؟وقنسرين..طابوكفروحماةحمص:والرابعة.دمشقالكبرىومدينتها

وطرسوس.ومصيصةلعواصمواإنطاكية:والخامسة

،الصغرىآسياثهالاً:البلادهنه)ويحدّ:فيقولالشامبلادحدودأيضاًويذكر

إسرائيل،بنيتيهويقال،العرببلادمنجزءوجنوباً:،والباديةالعراقوشرقاً:

.)3(.(3لرومابحروغرباً

الشاممدنمنأنّ))4(:(الشام)خططكتابهفيكردمحمدالعلامةوذكر

وسوريا.والأردنولبنانالقدسبلادمنذكرهماضمن(القدس

شعوبوحدهتثبتالقديمةوالآثارالسحيقةوالأبعادالعميقةالجذوروإن

كردمحمدالعلامةأثبتهماوهذافقط.العربيةولسانهمواحدهأمةوأنهمالشامبلاد

.-05!72ص،العربادابتاريخ1()

.3ص2()

.4صالسابقالمصدر3()

13.ص!ا4()

لقصس،موس!لمح!
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فيوقعماأغربمن):يقول)رنان(أنفذكر)1(.(الشام)خططكتابهفيعلي

غيراللغةهنهكانتفقد،العربيةاللغةانتشارسره،حلّوصعبالبشر،تاريخ

بحيثمتفقةغنى،وأيغنيةسلسلةالكم!،غايةعلىفجأةفبدتبل،بالئمعرفة

طفولةلهافليسمهم،تعديلأدنىعليهايدخللمهذايومناإلىالعهدذلكمنأنها

منأعظمقطفتوحعُهدتوما):ق!ثم(تامةأمرهالأودظهرت،شيخوخةولا

أجزاءعمتقدجدالولاالعربيةفإنّمنها،سرعةأشدّولا،العربيةظلانبس!

سياسي،أودينيفكرلسانأوعامةلغةكونهافيالشرقينازعهالم،العالممنكبرى

هاتينمج!أينولكن،واليونانيةاللاتينيةلغتانإلاالعناصراختلافاتمنأممى

فيها(.العربيةاللغةانتشارعمالتيالأقطارمنالسعةفياللغتين

بعد:أي-الأعظمالشرقهذابفضلالشامذهبوربّما:قلنا):يقولثم

)2(.(العرببمذاهبالأخذفيومصرالعراقسبقولعله-العربيةالجزيرةبلاد

الشامإلىالنط!واسعةثخلتالعربيةاللغةإن):عليكردالعلامةوق!

)و(.وانتشارأرسوخاًبالاسموزادتقرناً،ثلاثينإلىوعشرينخمسةمنذالجنوبمن

بخاصة،والقدسوفلسطينبعامةالشامبلادعروبةاصالةويؤكديثبتوالني

)4(.(العربيالأدب)تاريخسلسلةفيضيفشوقيالدكتور،قررهما

بهنهالناطقينلأسلافالأصليالمهدعنالعلماء)وتساءل:يقولحيث

فييتعمقالنينشأتهملاصلالقديمالمهديكنومهما..المختلفةالساميةاللغات

التاريخيةالعصورفيموطنهمأنّعلىيتفقونالبعثينفإنّ،التاريخقبلماعصور

اكتسبوامشتركةحياةوعاشوافيها،واستقروابهانزلوافقد،العربيةالجزيرةهو

.(لغاتهمفيال!شابههذاخلالها

42.صاالابق،جالمصدر)2(

.42ص2جلسابقاالمصدر()

.47صاجالسابقالمصدر4()

.22صالجاهلىالعصر()

لفس،ممووسوملا
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بلادواستوطنتالعربيهالجزيرهمنخرجتالتيالساميّةالموجاتيذكرثم

:فيقوللشام،ا

موجةهيالعربيةالجزيرةمنخرجتالتيالثانيةالسامّية)والموجة

الشامويممت)ق-م(الثانيالألفاواثلمنذخروجهافيبداتوقد،الكنعانيين

وصورصيدامثلتجاربةمُدناًهناكوأسست،الشرقيةالأبيضالبحروسواحل

)1(.(وبيروتوجبيل

منخرجتالتيالكبيرةالسامّيةالموجاتثالثهم)والأراميون:يقولثم

()ى-مالثانيالألفمنتصفمنذخروجهمبدأوقدالميلاد،قبلالعربيةالجزيرة

الشامباديتيثاالنفوذصحراءكالييتنقلونرحلاً،بدوأكانواأنهموالمظنون

استطاعواوقدشرقأ،الفراتوجنوبيغربأالعقبةخليجإلىوبتغلغلونوالعرالتى،

اسمأخذومنها)كلد(باسمعُرفت،العربيوالخليجبابلبينإمارةلهميكونواأن

)2(.الكلدانيين

حملتونقولشآثارمسألةهيوإنّما،واحتملفرضمسألةالمسألةوليست

الحقيقة.هنهعلىفيهمطعنلاالنيالقاطعالدليلالسامياتعلماإلى

لشعوب،الأولىوالتحضرالاستقرارفترةإلىنشأتهافيالقدسوترجعهذا

إليهانزحتالتيالعربيهالقبائلالقدسسكنحيث،خاصةوالشامعامةالأرض

نماذتمنالأثريونالمنقبونوجدمابدليل،العربيةوالجزيرةالشامبلادأطرافمن

)أوفيل(الرومانمماهالنيأيل(،)عوفتلمنحدرعلىقبرفيوجدتالتيالفخار

سبقتالتياليبوسيةللمدينةنواةكانالذيالتلوذلك،المقدسةالمدينةجنوب

البرونزيالعصرإلىالفخارهذاالعلماءأرجعوقد.كثيرةبقرونالإسرائيلةالمدينة

)3(.-م()ق(0021-)0003لقديما

.24/الجاهليلعصرا:السابقالمصدر4()

.24/لسابقاالمصدر2()

الدوللجار،عةلعربيةالدراساتوالبحوثامعهدنشرصوالعابليمحمودللاستاذقدسنا:)3(

.1213-صفيكتبهماوراجع،العربية

،لق!سم!لمام!مم!
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الأوائل،العرببطونمنرهطاًوكانوا،القدسبنواالذينهمواليبوسيون

نزحمنمععنهانزحوائمأرجائها،فيوترعرعوا،العربيةالجزيرةصميمفينشأوا

حدثقدذلكأنّالظنوأغنب،فلسطينأرضواستوطنوا،الكنعانيةالقبائلمن

.القدسأصحابهماليبوسيونفكان/)1(.الميلادقبل/0003حوالي

اليبوسيينكنسبةنوح،بنسامإلىينسبونوهمنجد،منعربوالكنعانيون

أنفسهم.القدسملوك

المنقبوناكتشفهما،العرباليبوسيينمنكانواالقدسسكانكونيثبتومما

)2(.اليبوسيينأيامالصخرفيحفرتمكشوفةماءقناةم833)سنةالقدسمدينةفي

الفراعنةأيامفيالمصريةالآثارسيماولاالاَثاربعضفيالمؤرخونوششنتج

وكانت،حضارةذويأصبحواأنلبثوامااليبوسيينبأنالمروبةالأخبارجانبإلى

فيتتجلىكانتالتيالحضارةتلكعنوان)يبوس(بيومئذالمسماة()القدس

وقد(اليبوسي)سالماممهملكالقدماء)يبوس(ملوكمنوكانوأبنيتها.عماراتها

،القدسبجانبصهيونجبلعلىوأقام،المدينةهنهعمرانسعةفيكبيرأَجهدأَبنل

)"(.المدينةعنللدفاعبرجاً

اممهعليهاالقدماءأطلقورعايتهاالمدينةخدمةفيبذلهاالتيجهوفىولعظيم

النيالتعبيروهوورشليم()1عليهاالعبريونيطلقهوالني(سالم)مدينةفسموها

فلفظ،للقدسالقديمةالعربيةالتسميةأصالةيثبتوهذا،(السلام)مدينةيعني

التيالتسميةإنّ:أي(،)السلاممعناه)شليم(ولفظ)مدينة(معناهبالغبرية)أور(

)شليم(لفظأنواضحةدلالةأيدل،العبريبالتعبيرالقدسعلىالتوراةأطلقتها

عنقولهمبدليل)لش(العبريينعندوالسينأوسلام(،سليمأو،)سالمهو

)موشي(.)موسى(

.العارف،عارف11صالقدستاريخ1()

32./للعابليقدسنا2()

27-28.صمحموداحمدمعين:القدسمدينةتاريخ3()

،لقصسم!س!مم!
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كتبهماوإنإنشائها)1(.منآلافثلاثةبعدإلاّالقدسإلىالعبريونيأتولم

بهميقصدلاكانبأنّه،العربعنالقدمتاريخهفي)حيرودوت(الإغريقيالمؤرخ

سكازأصالةيؤكد)2(.الغربفيوالنيلالشرقفيالفراتبينالممتدهالمنطقةسكان

الحقيقة.هنهيعارضاحتم!أيتطرقغيرمنالعربية،الشامبلاد

في(نافعمبروك)محمدالأولفؤادجامعةفيالإسلاميالتاريخأستاذوينقل

كلمةأنالعبريةعلماءبعضعن)3(:(الإسلامقبلماعصر:العرب)تاريخكتابه

أصلمنمشتقةلأنّهامتيناً،لغوياًارتباطأ،العربية()عبربكلمةترتبط)عبري(

قطعبمعنى)عبر(الثلاثيالفعلمنمشتقةوأنهاواحد،معنىعلىوتدلواحد،

نأوذلك.شقها(إذاالسبيل)عبرمنالنهر،أوالواثيأوالطريقمنمرحلة

كانوا،اسحقوأبناء-إمماعيلأبناء-والمستعربةالعاربة،لعرباأبناءالعرب

بنواوامّا،العربيةوالجزيرةالشامبلادفياستقروافالعرب،الباديةفييعيشون

أتىبعدمصر،إلىنزحوافقد-إسرائيلاممهالني-يعقوبأسب!همإسحاق

يقولهذاوفي،الشامباديةمنمصر()عزيزاصبححين(السلامعليه)يوسفبهم

اثخلواوق!أبويهإليهآوىيوسفعلىثخلوا)فلما:الكريمكتابهفيوجلعزالله

هذاأبتياوق!سجدألهوخرواالعرشعلىأبويهورفع.آمنيناللهشاءإنمصر

السجنمنأخرجنيإذبىِأحسنحقأ،وقدربيجعلهاقدقبلمنرؤيل!تأويل

)4(.(البدومنبكموجاء

منبكموجاء):ق!لما،القدسأوفلسطينفيإسرائيلبنواكانفلو

علىظاهرةبينّةالبدوكلمهَودلالة)بدو(المدنسكانعلىيطلقلالأنّه،البدو(

.خلافأونزاعغيرمنالصحراء،سكان

,15.22صالسابقالمرجع1()

الإنسانتاريخعاعمناقدملأنه(التاريخ)أبوعليهاطلقوا،بارعإغريقيمؤرخهيردودت:2()

1/291.،جكربلشفيقمحمدللدكتور،الميسرةالعربيةالموسوعةنظرا-والحضارة

.13ص()

يوسف.سورةمنا/99-00الآية4()

،لقدسموسولح!ة
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إسرائيل،بنيفيرسولاً)موسى(سبحانهاللهبعثقرونمضيوبعد

بلادوهي،المقدسةالأرضبلخولوأمرهملهم،فرعونلظلممصرمنوأخرجهم

النهر،لعبورهم،بالعبرانيينممو-الأردننهر-الشريعةنهرعبروافلما،الشام

.العربمنهمالذينالاصليينالبلادسكانعليهمأطلقهاتسميةوهنه

وفلسطينالقدسعروبةثبوتعلىالدلالةمنالكفايةفيهماهذاوفي

.العربمنسكانهاوأن،الشامبلادوسائر

)العمريدعون،الأولالشامقطرسكانأنّالحققين،المؤرخينبعضويرى

فينرىولا،العربجزيرةمنهجرتهمكانتمتىندريلاوهؤلاءواللودانو(

وهم)الكنعانيون(بعدهمفلسطينسكانمنعرفناهماوأولعليها،يدلماالآثار

نأإلاّ،تحديدهايعسرقرونمنذ(والعراق)نجدبارحتالتيالساميةالقبائلمن

القبائلهنهبعضعرفوقد)1(.عامالفثلاثينمنذوجودهمعلىتللآثارأَهناك

الأمدطالوقد)الفينيقيين،قرناًوعشرينثلاثةبعضهاوعرفبالآراميين،السامية

المدنوأسستوالنجود،الأغواروعمرتأفخذ،إلىفتفرعت،بفلسطينإقامتهاعلى

كلواستقلت،والجبروتبالشجاعةوعرفت،والحصونالقلاعوأقامت،والقرى

.)ملك(لقبلرئيسهاواتخذتبأرضها،قبيلة

قبيلةأربعيننحووهي،القديمالعهدفياممأأوعلاقةلهانرىالقبائلوجميع

الأصلهذامنهي..والجرجاشيينوالفرزيين،،كالأموريينبفلسطينتقيم

)2(.النجديالعربيالكنعاني

جنسيةيثبت(والملوكالرسل)تاريخكتابهفي)الطبري(الحققوالمؤرخ

)عمليق:فيقول،العربيةاللغةكانتلغتهموأنّ،عربيةبأنّهاوالعماليقالكنعانيين

وأهلعُمان،وأهلالمشرقأهلوكانالبلاد،فيتفرقتأممكلها،العماليقأبو

لهميقالالنيبالشامالجبابرةكانتومنهم،منهممصروأهل،الشاموأهلالحجاز،

مطبعةلبنانفيوالمسيحية)الإسلامكتابراجعالعصور،عبرالعربيةالموجاتعلىللاطلاع4()

.ببيروتالانصاف

)2
.34ص(البكربريطانيابنت)اسرائيلكتابهفيالزعيعليمحمد)
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وكان)جاسم(يسمونأمةمنهمعُمانوأهلالبحرينأهلوكان)الكنعانيون(

)الأرقم(اممهبتيماءمنهاالحجازملكوكان..منهمنجدوأهل..منهمالمدينةساكني

)1(.ذلكمعنجدساكنيوكانوا

بنسامبنالوذبنووأميموطسم-عريبوهو)وعمليق-أيضاً)2(:ويقول

العمالقة.أبوهووعمليىنوح(

اللهففهم)و(:يقولالقبائلفيالعربيةاللغةتفرعالطبرييذكروحين

بنعامربنيقطنوبنيوأميموطسموعمليقوجديسوثمودعبيلعادأَ:العربية

(نوحبنسامبنأرفشدبنشاغ

تكلممنأول!كانالذي)عمليقأبناءمنهمالذينالكنعانيينعنويقول

وكانتإليهاتشاءمواحيثالشامفسميت،بالشامكنعانبنيقومولحق(العربية

عنها،ونفوهمبها،فتقلوهمإسراثيلبنوجاءتثم(كنعانبنيرض)1لهايقالالشام

وأجلوهمفقتلوهمإسرائيلبنيعلىالروموثبثم،إسرائيللبنيالشامفكانت

)4(.الشامعلىفغلبواالعربجاءتثم،منهمقليلأإلاالعراقإلى

فيالبغويالإمامذلكذكركما،المكرمةمكةسكنمنالعماليقومن

قالكمامكة،يسكنونالعماليقكانالسلامعليههودزمن)وفيفقد)3(تفسيره

.(اسحاقابنذلك

)وطسم)6((الجوهرومعادنالذهب)مروجكتابهفيالمسعوثيالإمموقال

لاوذبنعمليقوأخوهما،والبحريناليمامةينزلونوكانواإرمبنلاوذابناوجديس

البلاد(.فيتفرقوا،العماليقومنهم،الشاموبعضهم،الحرمبعضهمنزلإرم،ابن

302.صاجالطبريللإماموالملوكلرسلاتاريخ1()

702.صأجىلسابقاالمصدر2()

802.صاجالسابقالمصدر3()

.943-442صمنفيهجاءماوانظر.902صاجالسابقالمصدر4()

502.ص2ص!5()

.42صأ6(!)

م!سوكل!،لق!س
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لدىتترسخالثابتةالحقائقحدّبلغتالتيالمتسفيضةالنصوصتلكفمن

أبدإلىعربيةوستظل،عربيةوفلسطينالقدسانّالدهرمدىعلىالعربيةالعقلية

وتعالى.تباركاللّهبإذنالدهر

..الكبيرةالعربيةالأمةمنجزءوشعبهاالكبير،العربيالوطنمنجزءفهي

بنواالذينوهمالقدسشيدواالذينهم)العرببأنالقولصدقيثبتماوذلك

وعمروها(.فلسطين

فلم،خرافةفيسفاهةحديثإلاوفلسطينالقدسفيبحقهماليهودزعموما

منالأجزاءتلكفيموحدهدولةأوملكمن-التاريخاثبتوكما-لهميكن

عشرالحاثي:القرنين)بينفقطواحدقرنمنأقلّإلاّالكبير،العربيالوطن

م(.ق،لعاشروا

جماعاتفيهايكنلمالميلاثيالسابعالقرنفيالإسلاميالفتحجاءوحين

القدسلبطريركالخطاببنعمركتبهالنيالعهدكانولهذاتقطنها،يهودية

اليهودلاقصاءواستمرارأَ)1(.القدسفيبالسكنلليهودالسماحبعدممشروطاً

فلسطين.عن

وفاقاً.جزاء..المقدسةالأرضفيلهمحقولا..شفاعةولابوصيةلهمحقفلا

الحرامرجبشهرعنوالعشرينالسابعليلةكانالقدسفيالأولوالحدث

الحرامالمسجدمنوسلمعليهاللهصلىبالنيأسريحيثتقريباًبعامالهجرةقبل

الأقصى.المسجدإلى

بنعمرالمؤمنينأميريديعلى(المقدسبيت)فتحوهو:الثانيالحدثء

صلىاللهرسولنبوءةفيهنخقق(،القدس)تاريخمجرياتفيكبيرأمنعطفأ،الخطاب

بلاالمقدسبيتستفتحأنك1:عنهاللهرضيعمربهاأخبرالتيوسلموآلهاللّه

!(قتال

بنعمرالمؤمنينأميريديعلىتمّالذيالعظيمالفتحهذاأحداثومجريات

في.وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولبذلكأخبركماقتالوبلا،بالذاتالخطاب

906.ص3جللطبريوالملوكلرسلاتاريخ(1)

،لقطسم!سولح!
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أعطلهالنيالعهدوثيقةنص!اجاءوماالنبوعةفيتحققماهوالكبيرالحدثهذا

لهم:كتبحيث،القدسمفاتيحسلّمهحين،القدسلبطريركالخطاببنعمر

اميرالخطاببنعمراللهعبدأعطىماهذا:الرحيمالرحمنالله)بسم

لأنفسهم،أمانأأعطاهم،الأمانمن-لقدسا:يعني-)إيلياء(أهلالمؤمنين

تسكنلاأنّهملتها:وسائروبريئها،وسقيمها،وصلبانهمولكنائسهم،وأموالهم

شيءمنولاصليبهممنولاحيّزها،منولامنهاينتقصولا،تهدمولاكنائسهم

)بالحلياء(يسكنولا،منهمأحديضارولا،دينهمعلىيكرهونولا،أموالهممن

..(اليهودمن)أحدمعهم

أحدصمعهميسكنلاأنالقدسإيلياءأهلعلىالأكبرالشرط!!كانلقد

وأنّابلياء،أهلمنيكونوالماليهودأن..الشرطهذامنيستفادوالنياليهو

ولوفيهاالسكنىحتىأوالقدساستيطانمناليهوديمنعواأنإيلياءأهلعلى

كانواوأنهم،بالقدسأبدألهمحقولااليهودأنيؤكدماوهذا،الزمنمنلفترة

عقوبتهمبيانفيتعالىاللّهق!..وبغيهملفسادهمعنها،ومبعدينمنهامطرودون

ربكتلأنوإذ.خاسئينقرثةكونوالهمقلناعنهنُهواعماعتوا)فلّماوعاقبتهمْ

العقابلمسريعربكإنالعذابسوءيسومهممنالقيامةيومإلىعليهمليبعثن

في()تشتيتفمعقوبتهمفكانت(..امماالأرضفيوقطعناهم،رحيملغفوروإنّه

..لهمواحدكيانإقامةمنومنعهم،الأرض

المسلمونفيهايعيش،عربيةمسلمةالقدسعاشت:الفتحبعدومن

والتي،الصليبيينفتنةالدياربتلكعصفتحتىبينهمفيمابتسامحوالنصارى

..وشهيدضحيةألفمئةعنينوفماضحيتهاذهبعامأ،وتسعيناثنيناستمرت

وخمسمائةوثمانينثلاثةعامالحرامرجبمنوالعشرينالسابعيومجاءحتى

الثاني.الفتحيوم،للهجرة

وهو،للهجرة/383عامرجبشهرمن/27/الجمعةيومفي:الثالثالحدث

البغيقوىعلىالأعظمالنصريتحقق،والمعراجالإسراءذكريوافقالنياليوم

تحريرفيهتحققالنيالعظيمبالفتح(طولومصابرةطويلصبروبعد،والعدوان

!!المعتدينالصليبيينبراثينمنالقدس

،لفسموس!!
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وثمانينثلاثةاستمر،طويلجهادبعدالمقدسةالأرضالمسلموندخللقد

ماوالكرامةوالنصروالعزّةالإيمانمشاعرمنحملتتاريخيةلحظاتفي..وأكثرعاماً

ذلكشهدواالذينوالأدباءالشعراءوالسنةالمؤرخينأقلاموصفهعنعجزت

الأيوبي.الدينصلاحالفالحالبطليدعلىالأكبرالحدث

العرييالقدسنشأة

فجعل،بقدسيتهأرضهمنبقعتيناختصقدتعالىاللهفإنّذلكفيغرابةلا

هذينسبحانهاللهجمعولقد،المقدسفيالأقصىوالمسجدمكة،فيالحرامالمسجد

)سبحانفق!الإسراء،ليلةوالسلامالسصلاةعليهالكريملرسولهالمسجدين

حولهباركناالنيالإقصى،المسجدإلىالحرامالمسجدمنليلأبعبدهأسرىالني

شرفعلىظاهرةدلالةذلكفكان،)1((البصيرالسميعهوإنهآياتنامنلنريه

الطاهرين.المكانينهذين

عليهنوحبعدهمنئم)2(القدسعمارةفيشاركقدالسلامعليهآدمأن

كما،السلامعليهيعقوببعدهمنئم)و(،زمنهفيعمّالنيالطوفانبعدالسلام

المقدسبيتببناءوامره)4(،الكنعانيينامرأةمنيتزوجأنأمرهاسحاقأباهأنروي

وسليمان)5(بعدهمنثم،السلامعليهنوحأساسعلىفبناه،تعالىاللّهلعباثة

)6(.داودأبوهبهبدأماسليمانأتمّجاء،السلامعليهما

وذلك،التاريخفيمرةعشرةثمانيبناؤهأعيدالقدسأنّالمؤرخونذكرولقد

الدهورمرّعلىكانحيثوأهوال!،أحداثمنالمقدسالبلدهذاعلىتوالتلما

)1(.رقمالآيةالإسراءسورة1()

/1.7!والخليلالقدسبتاريخالجليلالأنس()،

أبيهبعدمنملكاًجاءلأنه،القديمالبناءجدد)سام(نوحابنان:روايةوفي،السابقالمصدر)3(

السفينةعلىوهونوحأأطلعتعالىاللّهانالروايةتشيرحيثمن21صوانظرلَومه،على

.المقدسبيتمكانعلى

1/13!،السابقالمصدر()4 65X.

.1/131!لسابقاالمصدر)5(

.1/117لسابقاالمصدر()6
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مراراَفحوصر،والفاتحينالغزاةأهدافمنوهدفاً،والشعوبالأممأنظارمطمع

تكراراَ.وهدم

بناءفيالكفايةفيهبماشاركتالشامبلادشعوبأنإلىالإشارةوتجدركما

هي:الشعوبوتلك،المؤرخونذلكأثبتكما،فعّالةمشاركةالمقدسةالمدينة

الذين،الأوائلالعربيةالقبائلبطونمنمنحدرينوكانواواليبوسيون،،الكنعانيون

نزحمنمععنهانزحواثمأرجائها،فيوترعرعواالعربيةالجزيرةصميمفيأنشأوا

الشريف.القدسمنهاوالتي،الشامبلاداستوطنتالتيالعربيةالقبائلمن

بتاريخالجليلالأنس)الشهيركتابهفيالحنبليالدينمجيرالقاضيروىفقد

السالفة:الأممتواريخفيالقدسبناءأمرفيحكيومما):فقال)1((والخليلالقدس

،المقدسبيتبأرضنزل-اليبوسيينملكنوحبنساموهومليكيصاثق-أن

همالذينالأرضملوكبلغحتىأمرهواشتهرفيه،يتعبدجبالها،منبكهفوقطن

ملكاً،عشرأثناءوعدتهموغيرهما،وسدوموبالشامالمقدسبيتأرضمنبالقرب

مالاًلهودفعواشديدأ،حباًوأحبوهاعتقدوهكلامهوممعواراوهفلماإليهفحضروا

-السلامعليهنوحأبيهمنذلكعلمكما:أي-فتطها،القدسمدينةبهليعمر

عمارتهاانتهتفلما(السلام)بيتبالعبريةومعناهب)أورشليم(وعيتوعمّرها،

وكانوا،الملوكبأبيوكنّوهعليها،ملكاً)مليكيصاثق(يكونأنكلهاالملوكاتفقت

بها(.ماتحتىواستمر،طاعتهتحتبأجمعهم

النيالشعبوهوعام،بشكلالأرضهنهعلىعرفمنأقدموأنّكما

الألفمطلعحتىاستمروالني،الميلادقبلالئالثالألفأوائلإلىانتشارهيعود

عرفهالني(العربي-)الساميالع!موريالشعبمنقسموهوالميلاد،قبلالأول!

فلسطين:(رضتسميذاتهاالتوراةأنّحتى،)الكنعانيين(باسمالقديمالتاريخ

ألفيمدنهاوشيّدواأرضهازرعوأالذينهمالكنعانيونوهؤلاء،(كنعانرض)1

كلهالحم،وبيت،لسبعاوبئو،وعسقلانوغزةّ،وبافا،وعكا،وأريحا،،فالقدسسنة،

بنائهم.من

أطلقالذينوهم،الشامبلادسواحلاستوطنواالذينالكنعانيينوجماعة

.8ص)جالجليلن!لأا(1)

م!س!كل!،لقصس
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وأوغاريت.وعرقةوجبيلوصيداصورأصحاب)بالفينيقيين(،الرومانعليهم

ونظموعلملغةمنالأولىالتاريخيةثقافتهاالبلادمنحوالذينهموالكنعانيون

..اخرىحضارلةوقيموبناءوفنوكتابة

)السامية-للجماعةالشامفيالبشريالتغلغلكانالكنعانيينوبعد

جلّدواالميلاد،قبلالثانيالألفأواسطمنذالذينهم،للآراميينالثانية(العربية

خضراءوحقولأجديده،مدناًأخرىكرةوأعطوها،المنطقةهنهفيالعريقةالدماء

))(.ذاتهاالتوراةتعبيرحسبوعسلاً(لبناً)تفيض

بدورهمهؤلاءوالأبعاد،الجذور(الساميةالعربية)للثقافةفيهاوضربوا

السابعالقرنفيالإسلامعربجاءويومسنة،ألفينمنأكثرالبلادلهمكانت

علىوالاقتصاثيلدينيوالسياسي)االخلاصينتظرونهناكوجدوهمللميلاد،

والماء...اللبناندماجبسرعةالاخوانالشعبانواندمجالسواء(

حولهاوماوالعراقوالجزيرةالشامبلادشعوبعلىالمؤرخونأطلقلقد

الإمامذلكعلىويجيب؟التسميةهنهمنالمقصودهوفماالساميّة،بالشعوب

أحد)العرب)2(:(العربآدابتاريخ)كتابه!االبرافجيصاثقمصطفىالعلامة

منأنهاالتوراةذكرتالتيالأمموهينوح،بنسامإلىنسبةالساميّة،الشعوب

والحبشيةوالسريانيةوالعبرانيةكالعربيةأيضاًالساميّةاللغاتلغاتهاوتسمى،نسله

(.اللغاتعلماءمنالمت!رينبعضاستحدثهاتسميةوهيوغيرها.،والآرامية

)الساميّون)3(:(العربيالأدب)تاريخسلسلةفيضيقشوقيالدكتورقال

لغاتهابينالقرابةدلت،الأوسطالشرقفيالشعوبمنمجموعةعلىتطلقكلمة

جميعاًمميتلغاتإلىتطّورت،متقاربةبلهجاتتتكلمالأصلفيكانتأنهاعلى

تسميةوهي،التوراةفيذكرهوردالذينوح(بن)ساماسممنأخذأالسامّية،باسم

طائفةبينلغويةصلاتهناكإنما،الساميّةبالأمةتسمىأمّةهناكفليس،اصطلاحية

واحد(.أصلإلىترجعأنهاعلىتدلّ،اللغاتمن

04.صعدد/092/العربيمجلةفي،مصطفىشاكرالمؤرخللدكتورمقالمنمقتبس1()

.47صالأولالجزء2()

.22صالجاهليالعصر3()

م!س!لمح!،فتس
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العبرانيين4الإسرائيليينعهد!القدس

موسىاخرجهمأنبعدالمقدسةالأرضدخلواالذينالإسرائيليينعرفلقد

الشريعةنهرعبرواالذينبالعبرانيينإيّاهم:فرعونلظلممصرمنالسلامعليه

تلكأهلهمبالعبرانيينممّوهمالذينأنّالتسميةعلىوظاهر(،الأردن)نهر

)عبَر(الثلاثيالفعلمنمشتق)عبري(لفظفإنّ،العربمنكانواالذينالبلاد

عربيلفظلفظهأنكمابحت،عربيمعنىوهو،)العبور(معنىيفيدالني

فيه.(النسبة)ياءبدليلفصيح

جرتوأحداثأحداثالمقدسةللأرضئيليالإسرالعبوراحادثتقدمولقد

نبينمنتصرينمصرمنخروجهمبعدالسلامعليهماوهارونموسىوبينبينهم

صحراءفيعاماًأربعينبالتيهتعالىاللهفيعاقبهم،وعصيانتمّردمن،وملئهفرعونمن

وبعد.هناكويدفنان،السلامعليهماموسىثمهاروننبيّهتعالىاللهويتوّفىسينا،

علىيقّصالكريمالقرآنجاءذلكوفي،عليهمملكاًطالوتتعالىاللهجعلذلك

وغيرأنبيائهممعفعلوهاالتيوشنائعهمفظائعهمتحكيالتيقصتهمجميعاًالأمم

.)1(أنبيائهم

تعالىاللهويجعل،المقدسةالأرضالعبرانيونالإسرائيليونيدخلوأخيراَ

فييقيمالقدسعلىبجيشهيزحفأنقبلالسلامعليهداودوكانملكاً،داودعليهم

أرضعلىيقامحكمأولوهذاعليها،ملكاًالقدسفدخل،)حبرون(الخليل

الإسرائيليين.منالقدس

الزحفهذافيتعرضتقدالمقدسةالمدينةأنّالرواياتتشيروكما

بيتببناءالسلامعليهداودتعالىاللهفأمر،كبيرينوخرابلدمارعليهاالعسكري

الملكبأمورشغُلبذلكداوودشرعفلّماللعباثة.خاصاًمكاناً،المقدس

بنائه.إتماملهيتيسرفلموالغزو،

الاَيةحتى246الآيةومن61/الآيةوحتى94الاَيةمنالبقرةسورةمنالكريمةالآياتانظر1()

.475-467ا/جالطبريتاريخوانظرنفسها.السورةمن251

،لقصسم!س!كل!
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عليهاللهأنزلداودعلىإسرائيلبنوااجتمعت)ولما:الطبريالإماموقال

بنيمَلَكَداودوفاةوبعدله.معجزةً)1(،له(وألانهُالحديدصنعهوعلّمهالزّبور

والإنسالجنّلهتعالىاللهوسخر،السلامعليهسليمانعليهموخلفإسرائيل

لأحدينبغيلاملكاًيؤتيهأنربّهوسأل،النبوةذلكمعاللهوآثاره،والريحوالطير

)2(.(ذلكفاعطاهله،اللّهفاستجاب،بعدهمن

المقدسببيتيعتنيبأنسليمانابنهأوصىقدالسلامعليهدوادأنّوروي

المسجدفبنىبه،أبوهأوصاهمابتنفيذالسلامعليهسليمانفقام،بنائهلإتماموشمعى

المتبقينالأصليينسكانهايقطنهاالتيمملكتهأطرافمنبالبنائينأتىوقد!الأقصى

كما،الكريمالصرحهذاتشييدفيالمشاركينمنفكانوا،والكنعانييناليبوسيينمن

والمعمرّين.البناةقبلمنكانوا

)JJعليهنوحبعدهمنثم،القدسعمارةفيشاركالسلامعليهآدمأني

السلامعليهيعقوببعدهمنثم،زمنهفيالأرضعمّالذيالطوفانبعدالسلام

بيتببناءوأمره،الكنعانيينمنامرأةمنيتزوجأنأمرهاسحاقأباهأنرويكما

داودبعدهمنثم،السلامعليهنوحأساسعلىفبناه،تعالىاللهلعباثةالمقدس

)3(داودأبوهبهبدأماسليمانأتمّحيث،السلامعليهماوسليمان

واتّسعالقصور،وشيّدالدورفيهافبنى،سليمانزمنفيالقدسواتسعت

ضاهتبحيثعهدهفيالقدسفعمرتمصر،تخومإلىالفراتمنوامتدّمُلكه

(.سليمان)هيكلبالمقدسلبيتسليمانسورواشتهر،الكبيرةوالمدنالحواضر

بأنهوأخبرهمالناسجمعمنهيدهوفرغتالبناءالسلامعليهسليمانرفعولما

دثههوفيهشيءكلّوإنللعباثة،بيتاًوباتخافهبهأمرالنيوهو،تعالىاللهمسجد

.لعالى)4(اللهأمرهكمابذلكوأوصاهببنائهإليهعهدالسلامعليهداودوإنّ،تعالى

./478/اخالبميتاريخ1()

لم1/486جالسابقالمصدر2()

.8،65،113/اجوالخليللقدسابتاريخالجليلنسالأ)3(

/11-122/اجالحنبليالدينمجيرللفاضيوالخليلالقدسبتاريخالجليلالأن!انظر4()

،لقطس!دم!لمح!مو
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آلافوعشرةرجل،ألفثلاثونالمقدسبيتبناءفيشاركواالذينوكان

رجل،ألفسبعينبالحجارهيعملونالذينوكان،الخشبقطععليهميتراوحون

الجنّ)1(.منالمسخّرينغير،ثلاثمائةعليهمالأمناءوعدد

بيتبتشييدقامواالذينالأنبياءمنالسلامعليهسليمانيكونوبهذا

ليقيم،إليهأوحاهكمالهالأساسبوضعيعموبأمرتعالىاللهأنّثبتفقد،المقدس

لليبوسيينمعهودأَالمقدسالمكانهذاكانوقدللعباثة،ويتخذوهوبتمّوهبناءهالناس

رجلاًوجدالمدينةبهن!مرحينإبراهيمأنّرويفقد،وطهارتهبقدسيطوالكنعانيين

كنعانياًوكان،المدينةملككانإنّه:ويقالط-المباركةالبقعةيقدسكبيراَشيخاً

(ً2)

ذلك.علىالملكوأقرّالطاهر،المكانبقداسةالسلامعليهإبراهيمفاعترفعربيا

مملكتين:إلىالبلادانقسمت،السلامعليهسليمانتعالىاللهتوفىأنوبعد

ونشبت()السامرةوعاصمتهائيل!اسراورشليم()1وعاصمتها)يهودا(

.)3(الدينيةبالشؤونيتعلقفيماسيماولاكبيرةومنازعاتحروببينهما

فكانتا،الناشئتينالصغيرتينبالدوبلتينأشبهالمملكتانهاتانكانتوقد

،والعراقمصرفيالمجاورةالقويةالدوللنفوذحياتهمامعغفيخاضعتينبالطبع

،القدسعلىاستولىالنيالبهيدانجيإبجتيمم!(الملكِيدعلىنهايتهماوكانت

وأباد،منهمأفنىعداما،بابلإلىيهوثيألفّخّمسينوسي،سليمانهيكلوأحبرق

/)4(.ق.مذ/86عامفيوذلك

/91/1)جلسابقاالمصدر(1)

-14/أي!لعابليامحمودللأستاذقدسنا:2()

.1-516صالكياليالوهابعبدللدكتور:الحديثفلسطينتاريخ3()

.16صالسابقالمصدر4()

لقطس،مم!سومو
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الاشورية4والهجماتالقدس

المتعاقبةوالهجماتالعنيفةالهزاتعندهرهاسنّيالمقدسةالمدينةتهدألم

رغموالرفعةبالسّموّالحافلالطويلتاريخهاعبرمتعاقبة،المذهلةوالأهوال

..النازلاتالمفجعات

العبرانيينعهدفيشهدتهمامثلالطويلتاريخهافيالمقدسهالمدينةتشهدولم

بينهمفيماوالعدوانالظلممنهمظهرفقد،مفسدينالأرضفيعاشواالذين

فقاسوا،أنفسهمإسرائيلبنيعلىوالثبورالويلذلكفجّر،جاورهممنوعلى

منبقعةأيةعلىقرارلهميقرولموالمشريد،والسيوالدمارالقتلأنواعشتى

(.ويثربوبابلوفلسطينمصر)فيالأرض

تجدر،الشماليةإسرائيلمملكةعلىالأشوريةالهجماتلذكرالتطرقوقبل

مصر.فراعنةأحدقبلمنيهوذالمملكةوقعماعلىالإشارة

ملوكعدديشبهالملوكمنعدداَ)يهوذا(عرلششهد)1(:الروايةفتقول

أكثردامتالجنوبيةالمملكةهنهأنغيرملكاً،عشرتسعةوهو،الشماليةإسرائيل

غزوالمملكةعهداول!فيالمشهورةالحوادثومن.الشمالفيإسرائيلمملكةمن

فرصةاغتنمفقد)شيشق(يدعىالتوراةوفي)شيشنق(فإنّ..لهامصرفراعنةأحد

ونهبالمدنوخرب/ق.م/029حواليالبلادودخل،اليهوديةالمملكةتقسيم

.كالغنائم)2(والقصورالهيكلكنوزمعهوحمل،أورشليم

قبكمنكانآخرغزوإلىالقدسمدينةتعرضتهذا،المصريالغزووبعد

سيطرته.تحتجعلهاحيث)دمشق(ملوكأحد

الاشورية4الهجمات

الشماليةالمملكةضدالغزواتاقدممنالآشوريةالهجماتاعتبرتلقد

هما:مهمتينحادثتينلناالتاريخسجلوقدليعِبريين

.35صمحموداحمدلمعين،القدسمدينةتاريخ1()

.-25-1426الأولالملوكسفرعن/215صاجحتيلفليب:وفلسطينسوريةتاريخ2()

،لقصسم!س!!
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)1(

)2(

)3(

يقيمونكانواالذين،السامرةيهودعلىالقضاء(الخامس)شيلمنصرمحاولة

متابعةوتولىيده،تحتتسقطأنقبلماتولكنه،الشماليةالإسرائيليةالمملكة

المملكةوجودأنهىعليهااستولىأنوبعد(،الآشوري)سرجونبعدهمنالغزو

سبىأنهكماق.م/)1(/721سنةحواليذلكوكان،فلسطينمنالإسرائيلية

.)2()ميديا(إلىإسرائيلرجالات

بعدوذلك،الجنوبيةالمملكةأو)يهوذا(المملكةعلىالمباشرةالآشوريينهجمات

الجزيةتدفعالمملكةهنهأصبحتق.م/حتى724/فيإسرائيلمملكةزوال

قيامإلىأثىمما،الآشوريينضدمعاديةسياسة)حزقيا(ونهج..للآشوريين

الحملاتمنبسلسلةو.م//507-681)سنجاريب(وخلفه)سرجون(

في/ق.م107/عامذروتهبلغتوقد،المجاورةالمدنوباقييهوذاضدالعسكرية

لفلسطينيةاالمدنأكثريخضعأن()سنحاريباستطاعوقد،ورشليم(حصار)1

.لسيطوته)3(

:162،الثانيالأياموأخبار18-02السابق!المصدر

.17:6،الثانىِالملوكسفرعنالسابقالمصدر

213لم/أجلسابقاالمصدر

،لقطسموس!لمح!
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الكلدانية4والهجماتالقدس

علىواسعتينبحملتينقامنصر()نبوخذأو)يختصر(الكلدانيينملكولمّا

ومزقوشردهماليهودوسبىورشليم()1مدينةعلىواستولى،الصغيرةيهوذامملكة

)1(.بالأولىالحملةهنهعيتوقد،جموعهم

:الأولالبابليالشيً

)يختصر(فجردللكلدانيينالجزيةتأديةلعدميهوذامملكةأنسببهوكان

695عامفيورشليم()1فسقطتمقاومتها،علىالصغيرةالمملكةتقولمالتيحملاته

ملكهمرأسهموعلىمقاتلآلافسبعةأهلهامنأسر،بالقوةوأخذت،ق.م

عنها.انصرفانّهغير()2)يهوباقين(

الثانيئالبابليالشي

بابل،علىبالثائرينيهوذامملكةمنالمتبقيةالغلولانضمتأنبعدوكان

التالية،السنةفيالمدينةوسقطتورشليم()1فيوحاصرهم)بختنصر(فعبلهم

والكنوزالخزائنوسلب،الهيكلوأحرقأورشليِمبختنصردمروفيها،الثانيةللمرة

بابل،إلىأسيرألفأربعينوأخذكبيرأ،خلقاَسكانهامنوقتلبلاثه،إلىونقلها

)3(.التاريخفيالمشهورالسيهذاوكان

هربالملكأنّوذلك،التنكيلأشدالإسرائيليينبملكبختنصرنكلّولقد

وحينريحا()1سهلفيفأدركوهبختنصر،فطلبه،الظلامجنحتحتالمدينةسقوطعشية

يكونلكيعينيهمملثمأمامهأبناءهقتل)ربله(فيبختنصرمعسكرإلىبهقدموا

دمرتفقدالم!ينةوأما.بابلإلىوحمُلبالسلاسلقيّدثم،حياتهفييرىماآخرهذا

)4(.قرونعدةكدلكوظلت،سليمانهيكلمع

وهو)يوقيم(ملك)ثم:)5(تاريخهفي)اليعقوبي(المؤرخيقولالسيهذاوفي

بنيفيفقتل،المقدسبيتإلىبابلملكبختنصرسارعصرهوفي(،)دانيالالنيأبو

.64-06صللأعظمي:القدسمدينةتاريخ)1(

.1/902باقرجلطه:القديمةالحضاراتفيمقدمة2()

.902صجانفسهالسابقالمصدرعن3()

.36/17-21:الثانيالأيامأخبارعننقلا022ًصأجحتىلفليب:سوريةتاريخ4()

صادر.دار65/طغصأ(ج)

-سلف،موس!مم!
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الهيكلفيكانوماالتوراةبختنصروأخذ..بابلأرضإلىوحملهموسباهم،إسرائيل

وكبسها(.النارعليهاوطرحبئرفيفصّيرهاالأنبياء،كتبمن

السبيينهذين)1(تاريخهفي(الحنبليالدينمجير)القاضيالمؤرخويذكر

بختصرسارفقد،ياقيم()يهوالملكعهدفيفكان،الأولالبابليالسي)أما:فيقول

-للتوارةأي-والتبديلالتغييرمنمنهمحصلولما،إسرائيلنيوغزاببيوش

بختنصر.فأبقاهطاعتهفيودخل)يهوياقيم(يحاربهفلم،القبيحوفعل

)ولمّا:)2(فيقولذلك،الحنبليالقاضيفيذكر،الثانيالبابليالغزوعنوأما

راية،ستمائةمعهوكان،بالجيوشالممّدسبيتبختنصرقصدبختنصر،)صدقيا(عصا

وخربتأفناهم،حتىإسراثيلبنيوقتل،الشامووطئبجنوثهالمقدسبيتودخل

بيتفييقذفهثمتراباًترسهمنهمرجلكليملأأنجنوثهوأمر،المقدسبيت

ملأؤه(.حتىففعلوا،المقدس

نأبدليل،الفرسمنبدعمبختنصربهقامالنيالعملهذاكانولقد

وهذا،الفرسملكالهراسف()إلىوالقدسالشاممنعظيمةأموالاًحملبختنصر

كانأنّه)والأصح:فيقولالمختصر()تتمةتاريخهفيالورثي()ابنالمؤرخيؤيدهما

(.)3الهراسف(نائب

منالكثيرهروب:البابليالسيعلىترتبتالتيالأثرالبعيدةالنتائجومن

وغيرها...وإيرانوالحجارمصر:الأرضبقاعشتىإلىاليهود

وطنولابّحمعهمجامعةلهميكنفلمإسرائيلبنيعلىقضيوبذلك

الكريم:القرآنفيوتعالىتباركاللهقول!وردهذاوفي،توحدهمأمةولايضمهم

علىالمتمردالنسلهذافيباقيةدائمةعقوبةوذلك)4(،أمماً(الأرضفي)وقطعناهم

اللهيجعلهملمقبلومنالبشر،بهايتصفالتيالإنسانيةعنوالخارج،ورسلهخالقه

اللّهقولهذاويا،السلامعليهموسىبعدمنِالإسرائيليةالأمةبوحدةيهنؤونتعالى

قومهاستسقاهإذموسىإلىوأوحيناأمُماً،أسباطاَعشرةاثنتاوقطعناهم):سبحانه

.148-914صأجوالخليللقدسابتاريخالجليلالأنس1()

.015صأجلسابقاالمصدر2()

48.صاجالورثيبناتاريخ3()

./168/آيةالأعرافسورة()

،لفسموس!لمح!
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أناسٍكلعلمقدعيناًعشرةاثتنامنهفانبجستالحجر،عصاكأضربان

أنفسهمكانواولكنظلمونا)ومابقولههنهالآيةتعالىاللهيختتمئم،)4(مشربهم

...وبغيهمظلمهمنتيجةكانإسرائيللبنيالتقطيعهذاانإلىإشارة(،يظلمون

صفوفهاوتوحدتكلمتهااجتمعتلولأمةعلاجوأنجحعقوبةأنجحوإن

الأممباقيوسلامةامنعلىكبيرأخطرأوكاذ!،والنسلالحرثأهلكت

هووهذا،والضياعالتشردمرارةلتذوقأمماً(الأرضفي)يقطعأنهو،والشعوب

الخطرلإقصاءالوحيدالسبيلوهووالحفر(الماضىِفيإسرائيل)دولةواقع

..قاطبةالإنسانيةعنالإسرائيلي

منذلكلِظهر،العميقأثرهالإسرائيلييننفسفيالتشردتركولقد

ذلكيؤيد،الآنوحتىالقديمهَالأزمنةفيالمبكىحائطعنديقيمونهاالتيالصلوات

انحاءمختلفمنجاؤوارجلاًثمانين)إن:قيلحيث5:41(رميا)1سفرفيوردما

فيقائمغيرالهيكلكانولماالرصث،بيتإلىليدخلوهاولبانتقدماتوبيدهمالبلاد،

الهيكلكانالنيالمكانفيتوضعكانتالتقدماتانمنبدّفلا،الحينذلك

.(عليهقائماً

باسمالمعروففلسطنِنعنالسياحدليلمنالتاريخىِالقسمفيجاءوقد

الحائط.عنددلصدواتيترثدونكانوااليهودان91/أل!سنةالمطبوع)بيدكر(

منيهوثيكلنفسفيالعميقالاسىيحملالنيالصلاةنصهووهذا

:والضياعالتشتتجراء

:المصلونويجيب:الشماسيقول

وننوح!وحدنابذئةنقف:العظيمالهيكلأجلمن

وننو3وحدنابذلةنقف:الساقطةالمقدسةالمدينةهنهأسوارأجلمن

وننوح!وحدنابذلةنقف:بادتالتىمملكتناأجلمن

وننوح!وحدنابذلةنقف:ماتواالذينرؤسائناأجلمن

اورشليمابناءشتاتواجمم:صهيونعلىرفيياتحنن..آه

راحماً)2(إليهاوانظر:لصهيونمجدكسابقاعد..آه

.016أيةالأعرافسورة(1)

العربية.الدولجمعةالعابليكمنشوراتمحمودوكتلإ)قدصنا(للأستذ918(صالمقدسبيت)محنةكت!من)2(

هى،لفم!سو!
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ارزولى8اليهوديةالقافللاوعودة8استير

مما،إسرائيلبنيتاريخفينوعهمنفريدبعملقامتيهوديةامرأةهنهأستير

خاصأسفرأَتوراتهمفياليهودلهاعقدحيث،التوراةأسفارمنحيزأت!ذجعلها

والوفاءالإخلاصرمزوجعلوها،القدسيةالهالةعليهاوخلعواباعها،

..المشّردللشعب

نساءفيلهنظيرلاوجم!ورشلأدةلباقةذاتاليهوديةالمرأةهنهكانت

بنيلخلاصالمباشرةالوسيلةلتكون.)4(الفرسملكلبلاطقومهادفعهاعصرها،

،مهاممنإليهاأوكلبما)أستير(الحسناءوتنجح،البابليالسيمنإسرائيل

..الفاتنةالحسناءعليهاتقد!رالتيوالأساليببالوسائل

بعد،المقدسةالأرضإلىليعودالإسرائيليالسيسبيلببلاءالأمرويصدر

..الزمنمنردحأمنهمطهرتأن

يتآمرونالفرسعنانقلبواالأسر،مناليهودتخلّصأنبعد:الروايةتقول

واعتق!بمراقبتهمرجالهوامر)هامان(الوزيربمكائدهمفشعر،البابليينمععليهم

مكيدهتدبيرإلىفسارعوالهم،هامانتصديمناليهودفجزعفيه.يشتبهيهوثيكل

توغرأنإليهافأوعزوا،البارعالجم!ذاتاليهودية)أستير(البلاطأميرةيدعلىله

التي)أستير(المخلصةمساعيبفضلأرادوامالهمفكان،وزيرهعلىالملكصدر

به،يلوذومنهامانوزيرهبقتلالملكفأمروبهائها،بحسنهاالملكقلبأسرت

علىغضبهمجامصبواأنإلامنهمكانفماالأمر،هذابتنفيذاليهودوكلف

دون،الجماعيةالموتسعاتإلىالأبرياء،منألفاًسبعينفاقتادوا،البابليالشعب

الدماء)2(.لسفكالمِهودلتعطشإرواءإلااللهمذنب،أي

الإسلامعلىالعالميةاليهود)خطركتابهفيالتلاللهعبديقول

فيالرومانعهدعلىسابقوهو،التوراةفيأستير()سفريقرأ)3(:منوالمسيحية

باستير.حظيالنيالفارسيالملكباسمالتاريخروايالتاختلفت()'

78صلنبي،التاريخعبروالاجتماعيةالسياسيةاليهودجرائم:الأرضفيالمفسدون()

.26-27ص()

م!سو!،لقصس
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هنهمنبإيعازواحد،يومفينسمةألف//75فبواقداليهودأنّكيفيجد،فلسطين

بنيإلىتوعزبأنلهاوأذن،الفرسملكعندجمالهاالممتغلتالتيالجميلةاليهودية

منكانفمااخترعتها.وهصبئمؤامرةأمامأنفسهمعنوالدفاعالسلاحبحملقومها

يذكرهالذيالعددهذامنهموذبحوا،الآمنينبالناسيفتكونهبواأنإلااليهود

لهم)1(.قومياًعيدأويعتبرونه،مارسآذار//14اليومبذلكويعتزون،أنفسهماليهود

لذبح؟رائدهـكانمرّةلأولفلسطيندخلواحينماأنهمكيفأوضحناأنوسبق

قد!الىوتسبحانهاللهأنويبدوالبشر،منسواهمواستعبادوالتدمير،والإباثة

وسخطه،غضبهعليهموصشاّعادقد،فرعونطغيانمنوأنقذهمالفرصةمنحهم

بأمانالأرضشعوبكبقيّةيحيواأنوأبوا،موسىشريعةوخالفواكفرواأنبعد

عليهموطغيانهمالذميمةوأخلاقهمأحقادهمفعادت.البشريةلخيروتعاونووئام

،العذابسوءيسومهممنعليهمتعالىاللهوسلّطوالدماء،والخراببالويل

تحتلشعوبواالأمموداستهمبإفناء،وإفناء،بذبحوذبحاً،بطغيانطغياناًويبادلهم

وحقدكيدمنبأنفسهممايغيروالمذلككلومع،التاريخفتراتطولأقدامها

وهمجية.وغروروتعصب

عليهموقع،المقدسةالأرضإلىاليهودعوثةبخبرفلسطينسكانعلمفلما

صنيعهسوءعلىالاحتجاجتلوِالاحتجاجالفرسلملكيرسلونفشرعوا،كالصاعقة

،جدوىدونولكنطويلاً،زمناَمنهماستراحواقدالذينوهم،إليهماليهودبإعاثة

غير،القادميناليهودضدالهجماتبتنظيم)2()جشم(العربالكنعانيينزعيمفقام

ضدّالفارسيةالجيوشبجانبسيكونونبأنهمالفرسملكأوهموااليهودأن

أرضاليهودقوافلدخلتهذاوإزاءمصر،فيالفرعونيللنفوذالمواليةالجماعات

العسكرية.الفارسيةالحمايةيشبهبمافلسطين

الملكوبإمرة،الفرسملوكسيطرةتحتالذاتيالحكملليهوديتحققوهنا

.)3(عليهمالإسرائيليونملكهالني)رزبابل(اليهوثي

جرائمهافيالصهيونيةرمز)استير(ذكرالعيدهذافياليهودويحى(البوريم)عيدويسمونه1()

.08صالعالميهَاليهوديةخطر.الإنسانيةضدالوحشية

206.()نحياسفرالقديمالعهدانظر(2)

.65صأجاليعقوبيتاريخ()

!تساسولحوومو
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اللغةولكن،الذاتيالحكمبامتياز()زرابابلملكهمعهدفياليهودوتمتّع

السيسببمنليسوذلك،دارجةكلغهتستعملتعدلمذلكعهدهمفيالعبرية

اللغةأنغير،)"(الآراميةاللغةمحلّهاحلّتقدأيضاًيهوذابلادفيوإنما،فحسب

مراسلاتهمفيالآراميةاللغةاليهودواستعمل،دينيةكلغةتستخدمظلتالعبرية

(.)2لرعيةا

تغلبالني(اليونان)ملكالمقدونيالإسكندرحتى..كذلكاليهودواستمر

.)3(اليونانيالحكمتحتاليهوددخلذلكوبعد،الفرسعلى

ولاةإسرائيلبنيمناليونانأقاماليونانيالحكمتحتإسرائيلبنودخلولما

.)4()!ردوس(عليهمللمتولييقالوكان،عليهم

لهوسنفرد،اليونانيالحكمظلفيالقدسعلىجديدعهديدخلوهنا

..واخبارهوقائعهوذكراحداثهلسردالتاليالبحث

.1325:)نحميا(عن/245صاجحتيلفليبسوريا:تاريخ1()

.:74)عزرا(عن/245صجالسابقاالمصدر2()

.153صاجالحنبليالدينمجيرللقاض!ب:والخليلالقدسبتاريخالجليلالانس؟()

.153صجالسابقاالمصدر(;4

-س،لقصس!لمح!مو
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اليوناني8الحكمظل!القدس

بمقدمه،اليهودوفرحبالمَوة،فلسطينالكبيرالمقدونيالإسكندردخل

وطغيانهم،الفرسنيرمنلهمالمخلّصسيكونأنهمنهمظنأ،لاستقبالهوخرجوا

ذلكمنالرغموعلىأحد،يعطيهلاما)أستير(طريقعنأعطوهمالفرسأنّمع

..ببميليقرلاالمتمردنظرة،النظرةتلكإليهمينظرونكانوا

إلىنسبة-السلوقيينجماعةبينفلسطينأصبحتالإسكندروفل!وبعد

الأخذبين-مصرملكبطليموسإلىنسبة-والبطالسة-بابلملك)سلوق(

.للاضطراباتمسرحاًالبلادوعادت،والرّد

بنيغزاالإسكندر،بعدالثانيبطليموسإن)1(:المسعوثيالمؤرخيقول!

منهم.وقتلفسباهم،الشامأرضمنوإيلياءفلسطينببلادإسرائيل

وجدالثانيبطليموسأن:)2(الحنبليالدينمجيرالقفيعندروايةوفي

بالرجوعوأمرهمكلهمفأعتقهماليهود،منالفاًثلاثيننحومنهمالأسارىمنجماعة

والشكر.بالدعاءوأكثروابذلكففرحوا،بلادهمإلى

بعداليونانملوكتوالتحينمالأنه،الأولبطليموسأخوهذاوبطليموس

)3(.بطليموسمنهمواحدلكليقلىكانالإسكندر،

اليوناني8خبرالتوراة

أخيه-تختالثانيبطليموستولىولمّا)4(:الحنبليالدينمجيرالقفميقل

بالقدسالمقيمينإسرائيلبنيإلىوهدايارسولاًأرسل()ثلمل!المِهودعندالمسمى

منعئهلهيرسلواأنمنهموطلب-سبيهمإليهمردّبعدماوذلك-الشريف

.أمرهامتث!إلىفسارعوا،اليونانيةاللغةإلىوغيرهاالتوراةلنقلإسرائيلبنيعلماء

.334صاجالذهبمروج1()

.155صجوالخليلالقدسبتاريخالجليلالأنس2()

.155صاجالسابقالمصدر3()

.155-156صاجالسابقالمصدر4()

لفس،موس!!
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ذلك،يختارمنهمكلوبقي،إليهالرواحعلىتزاحمواإسرائيلبنيإنثم

منفبلغستة،أسباطهممنسبطكلمنإليهبعثواانعلىاتفقواثمواختلفوا

رجلأ.وسبعيناثنينعلدهم

وثلاثينستاًوصيرهم،قراهماحسنالمذكور،بطليموسإلىوصلوافلما

،وقابلالتوراةمنوثلاثينستاًلهفزجمواوأمرهماسباطهم،بينوخالف،فرقة

المذكورةالنسخمنوفرق،بهيعتداختلافاًتختلفلممستويةفوجدهاببعضبعضها

بلاثه-في

وسألهبلادهمإلىوجفزهمالصِّلات،لهماكثرالترجمةمنفراغهموبعد

وعادواالمذكورونف!ذهابنسخةفأسعفهم:،النسختلكمننسخةفيالمذكورون

.المقدسببيتإسرائيلبنيإلى

السلوقيين8!!عهد

اليونانيالمجتمعبوتقةفيتماماًاليهودبصهرأمرأ)أنطيوخس(أصدر

عقوبةووضعودينياً،ثقافياًالإمبراطوريةأجزاءلتوحيدكخطوة،الهلينيّةوالحضارة

اليهوثيالمعبدشكلعلىمعبدألهموبني،علنأأوسرأاليهوديةيعتنقلمنالإعدام

حزبمنعارمةبثورةاليهودقبلمنهنهأعمالهجوبهتوقد.القدسفي

.()(المكابي)جوداسيترأسهم)الحاسيديم(

يدعىكاهنابنوهو)يهوذا(بزعامةق.م168سنةالثورةهنهنشبتوقد

توجهأولوكان)2()المكابي(لمَبذلكبعدواتخذالهاعونية،الأسرةمن)ماتاتياس(

السلطةضدّمنهاأكثراليهوب،الشعباد}tتستغلالتيالعلياالطبقةضذالثورة

هنهنجحتوقد،نظاميةغرِمعاركتخوضعصابات)يهوذا(نظموقد،المركزية

اليهودفيكاتور(الثاني)دعيزوسالسلوقيالملكمنحوقد،كثيرةمعاركبعدالثورة

)3(.()ممعانحكمتحتوالاستقلال

.92صالأحمدسعيدلسامي،اليهوديةللعقيدةالتاريخيةالأسس1()

4:2.المكابينسفرنظروا268صاجحتيلفيليبسوريةتاريخ2()

بعده.فما13:34/الأولالمكابينوسفر،268صاجالسابقالمصدر3()

،لقصسم!سو!
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سنة،ثمانينبعدالرومانمجيءحتىالاستقلالبهذامتمتعيناليهودبقيوقد

للأنب!كانولقد.الفترةهنهفيوالأنباطوالملوكاليهودبينيقعكانماباستثناء

.هنه)!(المكابيةاليهوديةضعضعةفيكبيردورالعرب

فيرتياس()1يدعىالني(الحارث)الملكبعدمنالأنب!ملوكوتوالي

العربيالملكقام/ق.م/87-62سنةحواليوفيلليهود،المتتاليةالضرباتتوجيه

فيوحاصرهمباليهودمرارأَالهزيمةبإيقاع،الأنباطلمملكة(الثالث)الحارث

(.)2(أورشليم)

.8:5الئانيالمكابينوسفر941/صاجلسابقاالمصدر1()

.96-71صللأعظميالقدسمدينةتاريخ2()

،لقطسم!س!مم!

http://www.al-maktabeh.com



الرومانيالحكمظل!ؤالقدس

غزاهاعندماوذلك،الرومانيالنفوذضمنالقدس/ثخلتق.م/63سنةفي

..)1(وثمرها(بومبيوس)

للسلطةمباشرحكمتحتسورياجعلالشامبلاد..بوصي.دخلْأنوبعد

لرومانية.ا

منالثاني)هيركانوس(الأعظمكاهنهاتجريداليهوديةبالمملكهفعلهفمما

نهسةإلىمملكتهمأقاليموقسم،ثقيلةضرائباليهودعلىوفرض،الملكيةرتبمَه

...)2(مجلسمنهاجزءكليحكمأجزاء،

وهدمها،سوريةفياليونانبناهاالتيالمدنبناءغابنييوس()وأعاد

)3(.وغزّةبيسانمثل)المكابيون(

سورية،فياضطرابحالةإلىالرومانيةالدولةياالاضطرابحالةأدّتوقد

سوريةأصبحت،الثلاثيةالحكومةقبلمنالرومانيهالإمبراطوريةتقسيموأثناء

وعندما)كليوبترا(مصرحاكمةمعبعلاقاتهالمعروف)أنطونيو(سلطةتحتومصر

الأسرةمكانهاووضعالمكابية(،)الأسرةأمرأهملالشرقشؤونبإدارةإليهعهد

.)بالكبير(بعدفيماعرفالني)هيردوس(الأسرةهنهمنبرزوقد)الهيرودية(

يديروبقي،كملكسلطتهووطدّ،أورشليممدينة)هيرودس(أخذق.م37عاموفي

.روما)4(بفضلسنةوثلاثينثلاثلملهالأمور

الخيللسبكميدانمناليهوديةمعيتفقلاماأورشليمفيهيردوسوأقام

ابنهاشتهروقدالمعبد.بناءأعادذلكعلىوزياثة،عامهألعابأوأقام،ومدرجومسرح

كانالني(المعمدان)يوحنابالمعروف)يحى(اللّهنيقتلالنيهوبأنه)هيرود(

.)7(السلامعليهالمسيحالسيديرعى

.612ص2جالباقرطه:القديمةالحضاراتتاريخفيمقدمة1()

.315-903صاجحتيلفيليبسوريةتاريخ2()

.3)هص)جلسابقاالمصدر7()

.311-312صاجلسابقاالمصدرنفس4()

.14:حقيانجيلفيالحادثقصةراجع5()

،لقصسم!س!لمح!
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الاسمهذا)برنابا(أطلقوقدق.م)!(6-2سنةبينما)هيردوس(وتوفي

.السلامعليهالمسيحالسيدبولاثةجديدأَعهداَالقدسوتلخلسيأتيكماالابنعلى

4الرومانعهدفياليهودوابادةالميلادبعدفيماالقدس

الميلاثي،التاريخخلالوذلكخطيرةلأحداثالقدسمدينةتعرضتوقد

جلبتالتيالمتكررةاليهودلثوراتفعلردّكانتحيث،الرومانيالحكمظلوفي

والتشريدوالسيالقتلفيهمفعاد،المقدسةالمدينةوعلىعليهموالدمارالخراب

المسيح.بالسيدفعلوهماعلىلهمعقوبةوذلك،والهوان

عليهافقضىم//66-07عامبينمايهوديةثورةقامت()نيرونحكمففي

..القدسوحاصرشعبهموشتتبلادهمدمّرالني)فسباسيان(قائده

إليهعهدهالني)طيطوس(الرومانيالعرشتسلم()نيرونموتوبعد

لرومانافيهاوأوقع،م/7/هعامفيأشهرخمسةفحاصرها،أورشليمعلىبالقضاء

وأحرق،المقدسةالمدينةوخُربّتاليهود،منالألوفمثاتفيهاذهبمريعةمنبة

)2(.موضعهإلىيهتدوالمبعدفيمااليهودأنّحتىالوجود،منوأزيل،الهيكل

أمّايهودياً،المليونزهاءالعهدهذافيهلكواالذيناليهودعددقدروقد

وأبعضاً،بعضهميقتلجعلوهمبأنبهميتسلّونالرومانصارفقدالأسرى

لمهذاوبعد..المصارعبحياةتنتهيالتيالضاريةالوحوشمصارعةعلىيجبروهم

)3(..الوجودمناليهودوزالت،قائمةلليهودتقم

منالأولىالسنةفيإنّه:)4(الحنبليالدينمجيرالقاضيالمؤرخيقولهذاوفي

عنوأسرهموقتلهمباليهود،وأوقع،المقدسبيتقصد(الرومي)طيطسحكم

كتبهم،وأحرق،الهيكلوأحرقونهبه،المقدسبيتوخرّب،اختفىمنإلاّآخرهم

.(حكمولارياسةذلكبعدلهميعدولم،إسرائيلبنيمنالقدسوأخلى

.312صاجحتيلفيليبسوريةتاريخ()

.94صمحموداحمدمعين:القدسمدينةتاريخ()

.324ص2جباقرطه:القديمةالحضاراتتاريخفيمقدمة3()

.916صاجوالخليلالقدسبتاريخالجليلالانس()

،فسم!س!لح!
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ألف//003هوالحادثهذافياليهودقتلىعددان)1(:المسعوثيالمؤرخويذكر

الهيكلوأحرقاوأسباسيانوس()طيطس:هماالمقدسبيتخرّبالنيوأنّيهوديأ،

.أثرهومحوا،رممهوأزالابالبقر،وحرثاهبالنار

القدسفيوالدينيةالذاتيةالنميةمناليهوثيالكيانعلىقضيوهكذا

التيلليهود،الدينيةالإداريةالتنظيماتذلكضمنومن،عامةوفلسطينخاصة

.)2()السنهدرين(بتعرفكانت

قرنعليهميمرلابحيثالماكر،الخبيثالشعبهذافيتعالىاللهسنةوتلك

ويذيقهم،العذابسوءيسومهممنخلقهمنسبحانهاللهوش!لطإلاّالزمانمن

عقوبةوذلك،شأفتهمويستأصل،جموعهمويبيدالمنايا،كؤوسويجرعهمالرثى،مرارة

.السلامعليهالمسيحبالسيدفعلوهلما

4الابادةبعداليهود

منبةمنالفرارمناليهود،)الفريسيين(جماعهمنفئةتمكنّتلقد

حاماتمنعددبينهممنوكان،الفلسطينيالسعلمدنإلىواللجوء)طيطوس(

)3(.لهممركزأَفاتخذوهاطبريا،إلىتحولّواثمحيفابقربفمكثوا)السنهدرين(

لاطمئنانقرن،نصفحوالي،الشامبلادوعامةالقدسمدينةالهدوءسادوقد

يهوديةحركةأيةقيامواستبعادهماليهوثي،الكيانعلىقضائهمبعدالرومان

)4(.المنطقةفيمتمرّثة

346.صاجلذهبامروج1()

الرجلمحاكمةعقدالذينهووالسنهدريناليهود،عندالأعلىالدينيالمجتمعهوالسنهدرين:)2(

كتابانظرصلباً،بالقتلعليهفحكموا،السلامعليهالمسيحالسيدبأنهلهمشبهالني

المجتمعهذاعناوسعمعلوماتعلىلتقف.913-148ص(صهيونحكماء)بروتوكولات

اليهوثي.

.51-05صمحموداحمدمعين:القدسمدينةتاريخ()

51.صالسابقالمصدر()
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إصدارأثرعلىوذلكالهدوء،هذااعترضتجديدعصيانشرارةأنإلاّ

عامبشكلالختانبمنعيقضيمرسوماً-138/اسنة/17)هادريان(الأمبراطور

جديد،بانفجارإيذاناًذلكفكان،المهدومالهيكلبللمعبدبإنشاءأمرأَوإصداره

)أكيبا(،الكبيرالحاميساندكانالذيباركوخبا()بقياثةالثورةنيرانفاشتعلت

هجماتبشنّيقومونوأخذوا،الحصينةالجبليةالمواقعفيجماعتهواعتصمت

-/13سنواتثلاثهنهبمواقعهممعتصمينوبقوا،عصاباتهيئةعلى!اغارات

135Jقلاعهموأزالتمواقعهماجتدتواسعةعسكريةحملةالرومانلهمفجرّد

علىوحرّم،رومانيةمستعمرةعلىأورشليممدينة)هادريان(وحوّل،قراهموأحرقت

)هادريان()1(.داسم(و)إيلياءكبتولينا(،)إيلياءإلىاعهاوغيّريسكنوها،أناليهود

جوعاًهلكمنعدالفاً()0158المعاركهنهفيقتلواالذينعددقدّروقد

)2(.وحرقاًومرضاًَ

كيانلهميقملموبعدها،فلسطينفيلليهودالأخيرةالضربةهيهنهوكانت

)3(.التاليةالعصورطوالفيها

الروماني4الحك!اظلص!اليهود

طباعهم،ومعرفة،اليهوديةالعقليةفهمفيكافيةقناعةالرومانلدىتكونّت

جديدةخطةوفقاليهود،منالمتبقيةلبقيةايسوسونأخذواذلكأساسوعلى

مناوآتهمخلفينجرفلاحتى،عنهمغريبلقائدأمورهمتوليهفيتتمثل

اليهوثي..الجنسفيالمتأصلةوالخيانةالغدرإلىوالنزوعومؤامراتهم

حيثاليهود،علىالجديدالملكانتيباتير(بن)هيرودهوالقائدذلكوكان

طيلةاليهودعلىحاكماًظلوحضارتها،لروماوحبهبولائهحكمهإبّاناشتهر

كانعهدهأنّأهمهاومن،ومحاسنهمناقبهتذكراليهوديةغيرالتاريخيةوالمصادر،حياته

.51صالسابقالمصدر1()

عننقلا51صالسابقالمصدر2()

(.034Thestoyof the Bibie voliip329 Hitti, op, cit,)p

.51صالسابقالمصدر3()

م!سو!،لقصس
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اليهوديةالتاريخيةالمصادرأنّغيرله،مئيلاًالبلادتلكتعرفلموأماناستقرارعهد

(.)1فيهوتقدحوتذمهععتهتشوه

منمنهماثنانفسقط،الثلاثةأولاثهبينمملكتهتجزأت)هيرود(وفاةوبعد

يهود..)2(غيركانوابلدهشعبلكونالثالثوسلم،ودسائسهماليهودحبائلجراء

إلىالمنطقةعادتنتيبا(و)آ)أرشيلوس(وهما)هيرود(أبناسقوطأثروعلى

)3(.تهمومؤامرادسائسهمويلاتليهوداذاقوبعدها،مباشرةالرومانيالحكم

.87-88صلنبي:الأرضفيالمفسدون1()

.88-98صالسابقالمصدر2()

.09-99صالسابقالمصدرانظر3()

لفس،س!مموو!و

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السلامعليهالمسيحعهد!القدس

جرىوما،(مريمبن)عيسىالمسيحالسيدعهدفيالقدسمدينةكانتلقد

للعذراءرعايةمنمنهكانوما،زكريا()النيعهدمنبدأ،عظامأحداثمنفيها

وما)بعيسى(فحملت)جبريل(القدسروحفيهانفخأنإلى(عمرانبنت)مريم

ذاخضمهايأالقدسمدينةكانت،خطيرةومجرياتهامةأمورمنذلكبعدكان

وكبير.خطيرشأن

سليمانولدمنزكرياسيدنا)إنّ)1(:الحنبليالدينمجيرالقاضي:المؤرخقال

كفلوهونجارأَ،وكان)2(،القرآنفياللهذكرهوقدنبياً،وكان،السلامعليهماداودابن

)حنة(اعهامريمأموكانتداود،بنسليمانولدمنماثانبنعمرانبنتمريم

مريم،خالةزكريازوجةوكانت)إيساع(واممهاحنة،بتمتزوجاًزكرياوكان

.(مريمزكرياكفلولذلك

الله،منبكلمهمصدقاًبيحيىزكريافبشّر،السلامعليهجبريلالله)وارسل

جيبفيفنفخالسلامعليهجبريلتعالىاللّهأرسلثم،مريمابنعيسى:يعنى

وولد.بيحيى)إيساع(خالتهاحملتقدوكانت،السلامعليهبعيسىفحملت،مريم

مريمأناليهودعلمتفلما)عيسى(مريمولدتثمأشهر،بستةعيسىقبليحى

شجرةفيواختفىفهربوطلبوهبها،زكريااتهموا-زوجبعل-غيرمنولدت

سنة،مائةنحوحينئذزكرياعمروكانمعها.زكرياوقطعواالشجرهفقطعوا،عظيمة

سنينوثلاثثلثمائةلمضيالمسيحولا!ةوكانت.المسيحولاثةبعدقتلهوكان

)3(.تعالىاللهعباثةإلىالناسودعاصغير،وهونيءفإنه:ابنه)يحيى(وأماللاسكندر

وهو)هردوس(!وكان.الأخبنتنكاححرمقدمريمابنعيسى)وكان

اليهود،ملةفيجائزهوكمايتزوجها،أنأرادأخبنت،إسرائيلبنيعلىالحاكم

إلىيجبهافلمبجى،يقتلأن)هردوس(منالبنتأمفطلبتذلك.عن)يحى(فنهاه

.158صأجوالخليلالقدسبتاريخالجليلالأنس2()

2-7الآيةمريمسورةوفي/85/الآيةالانعامسورةوفي37-38الآيةعمرانآلسورةفي()

.98الآيةالأنبياءسورةوفي

.915صأجالجليلنسالأ3()

القصسس!مموومو
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)بيحيى(وأمرذلك،إلىف!ابهما،عليهوألحتأيضاًالبنتوسألته،فعادوتهذلك،

)1(.هردوسيليبينرأسهووضع،فذبح

وأما..المسيحعمّدلكونه،المعمدانيوحنا)يحى(سيدناتسمىوالنصارى

اللهرزقهاإنونذرتبذلكفدعتولد،واشتهتتلد،لاكانتعمرانزوجة)حنة(

حامل،وهيعمرانزوجهاوهلكحنةفحملت،المقدسبيتخدمةمنجعلتهولدأَ

المسجد،إلىبهاوأتتحملتهاثم)العابلة(،ومعناه)مريم(وممتهابنتاًفولدت

عمرانبنتلأنهافيها،فتنافسوا.المنذورةهنهدونكموقالتالأحبار،عندووضعتها

زكرياف!ذها،زوجتيخالتهالأنّبهاأحقأنا:زكريافقال-أئمتهممنوكان-

وأنقطعتالمسجد،فيغرفةزكريالهابنىمريمكبرتولماخالتفا.إيساعإلىوضمها

تعالى:اللهقالفقط،زكرياغيرمريمٍعلىيدخللاوكانللعباثة،الغرفةتلكفي

وفاكهةالشتاءفيالصيففاكهة.رزقا(عندهاوجدالحرابزكرياعليهادخل)كلما

منيرزقاللّهإنّ،اللهعندمنهوقالتهذالكأنىمريميا)قد،الصيففيالشتاء

وولدته،بعيسىفحملت،مريمجيبفيفنفخجبريلاللهوأرسل(حساببغيريشاء

)2(.المقدسبيتمنقريبةقريةوهيلحم،بيتفي

وأخذافريّاً(،شيئأجئتالقد:قومهالهاقالتحملهبعيسىمريمجاءت)ولما

اللهعبدإنّي)قالمنكبها،فيمعلّقاًالمهدفيوهوعيسىفتكلمليرجموها،الحجارة

ماوالزكاةبالصلاةوأوصانيكنتأينمامباركأوجعلنينبياً،وجعلنيالكتابآتاني

أموتويومولدتيومعليلسلامواشقياً،جبارأَيجعلنيولملدتيبواوبرأحياً،دمتُ

عيسىأخذتمريمإنّثمتركوها.ابنهاكلامممعوافلماحياً(أبعثويوم

النجار،(ماثانبنيعقوببن)يوسفعمهاابنمعهاوسارمصر،إلىبهوسارت

إلىمعهاوساربراءتها،وتحققعلمثمحملها،أنكرمنأول!وهو.حكيماًوكان

سنة)4(.عشراثنيهناكوأقاممصر،

.915أصجالسابقالمصدر1()

.016-161صأجالسابقالمصدر2()

-65.33آيةمريم3(سورة)

.161اصجالجليلالأنس4()

،لقصسم!سو!
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بهاوأقام،النصارىمميتوبهاالناصرةونزلا،الشامإلىوأمهعيسىعاد)ثم

وهو،الأردنإلىوسارللنّاس،وأرسله%ليه،اللهفأوحىسنة.ثلاثينبلغحتىعيسى

النيهوزكريابنيحىوكان-الدعوةوابتدأفاعتمد،بالشريعةالمسمىالغورنهر

)عازر(لهيقالميتاًوأحعىالمعجزاتالسلامعليهعيسىوأظهر-تقدمكماعمّده

وكان،والأبرصالأكمةوأبرأطائراَ،الطينمنوجعل،موتهمنأيامثلاثةبعد

))(.الماءعلىيمشى

اتبعوهالذينالحواريونوكان..الإنجيلإليهوأوحىالمائدهعليهاللّهوأنزل

قوله:تعالىاللهأنزلذلكوفي(.المائدةنزولسألوهالذينوهؤلاء..رجلاًعشراثني

منمائدةعليناينزلأنربكيستطيعهلمريمابنعيسىياالحواريونطقالإذ)

قلوبناوتطمئنمنهانأكلأننريدلالوا.مؤمنينكنتمإناللّهاتقواقالالسماء،

ربنااللهممريمابنعيسىقال.الشاهدينمنعليهاونكونصدقتناقدأنونعلم

وأنتوأرزقنامنك،وآيةوآخرنالأولناعيدألناتكونالسماءمنمائدهعليناأنزل

لاعذابأأعذبهفإنّيمنكمبعديكفرفمنعليكممنزلهاإنياللهقال.الرازقينخير

)2(.(العالمينمنأحداَأعذبه

أنكرواإسرائيلبنيبينتعالىاللّهبدينالسلامعليهعيسىصدعأنوبعد

نأإلىوالإيذاء،بالإنكارعليهاشتدواثمبالسحر،وأتهموهوكذبوهدعوتهعليه

قتله.علىأمرهمأجمعوا

فحضر،طلبهفيجدواقداليهود)وكان)3(:الحنبليالدينمجيرالمؤرخقد

ما:وقال،اليهودمنجماعةإلى،اليهودعلىالحاكم)هردوس(إلىالحواريينبعض

عليه،ودلّهمف!ذهادرهماً،ثلاثينلهفجعلوا؟المسيحعلىدللتكمإنليتجعلون

قصدوهلمااليهودفإنّ.عليهدلّهمالنيعلىشبههوألقى،إليهعيسىاللّهفرفع

الظلمةشدهمنبهالمشبهيتحققوالمفلذلك،كالليلصارتحتىالدنياأظلمت

بقودونهوجعلواربطوهبهالمشبّهالشخصاليهودأمسكولما.الإرجافوحصول

.161ص)جلسابقاالمصدر(1)

.112115-آيهَالماثل!سورة2()

.166صاجوالخليلالقدسبتاريخالجليلالأنس3()
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الحبل؟هذامننفسكتخلّصأفلا،الموتىتحميكنتأنت:لهوبقولنبحبل

(.الخشبعلىوصلبوه

إلىالسماءمنالمسيحالله)فأنزلعيسىأصابوااليهودأنظفمريمولكن

وامرهاالخير،إلايصبنيولمإليهرفعنياللّهإنّلها:فقال،عليهتبكيوهيمريمأمّه

ماعنهيبلغواأنوأمرهماللّهعنرسلاًالأرضفيفبئهم،الحواربينلهفجمعت

منالمسيحرفعوكان.أمرهمحيثالحواريونوتفرق،إليهاللهرفعهثمبه،اللهأمره

)1(.المقدسبيتشرقيجبلزيتا،طور

برنابا(.)إنجيلبدقةيقصهاالأخباروهنه

الإسلاميالفتحوحتىالروهانيالحكمظليؤظهورالمسيحية

عام،بشكلفلسطينوعلىخاصبشكلالقدسعلىطويلعهدمضىلقد

حادثذلكبعدحدثحيثم603عاموحتىالمسيحيينعلىمستمروالاضطهاد

)قسطنطينالإمبراطوراعتناقوهو،الرومانيةالإمبراطوريةفيالتاريخمجرىغير

عاصمة)القسطنطينية(اتخذذلكوبعد،المسيحيةالديانة،)بالكبير(المدعوالأولط(

)منحيقضيمرسوماًم313سنةفيقسطنطينأصدروقد.)استامبول(وهوله،

سنةفيعمدثم،الرومانيةالإمبراطوريةأنحاءجميعفيالدينيةحريتهمِ(المسيحيين

ضمنهمومن،الأساقفةجميعحضره،الصغرىآسيافينيسيافيعاماَاجتماعأم323

الديانةفثبتت.المسيحيةالدينيةالشؤونفيهبحثت،)مكاريوس(القدسأسقف

أكثر)قسطنطين(الامبراطورأموكانت.الجميعمنعليهااتفقأسسعلىالمسيحية

وبناءالمسيحيينلخدمةجهودهافكرس!،المسيحيةالديانةعلىللعباثةتحمساً

فيكنسيةقسطنطينوأقام326سنةالقدسبزيارةوقامتلها،تذكارأَالكنائس

التقاليدحسبالمسيح)زعمهمحدّوعلى)يهوذا(فيهصلبالنيالموضع

حالياً.(لقيامة)اكنسيةوهي،الموروثة

عظيماًوفتحاًكبيرأَنصرأَكانالذيالكبيرالحدثهذاأنالطبيعيمنوكان

الضرباتكيلفيجهدأَيألوالمالذيناليهودصاعمنيكنلم،للمسيحيين

.-166167صأجلسابقاالمصدر1()

،لقطسموس!!وو
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عنالمسيحيللدين)قسطنطين(اعتنقىحادثتمخضوقد،للمسيحيينالقاسية

تديناصبحتالتي،الرومانيةالامبراطوريةأنحاءكلفيجديداضطهادتطور

رعياً.بالمسيحية

وفلأهعلىالزمنمنقرنربعحواليمروربعدحدثتغيراَأنإلاّ

وقد،م361سنةالرومانيالعرش)جوليان(الإمبراطوراعتلاءوهو)قسطنطين(

)1(.الوثنيينإلىوعودتهالمسيحيةمنلخروجهبالمرتد،عي

مآربهلتحقيقيمهلهلمالزمنولكن،الهيكلبناءإعا!ة)جوليان(حاولوقد

)جوليان(وبموت،م363عامالفرسبلادعلىحملتهفيسنتينبعدماتحيثذلك،

)جوليان(،عهدفيالحريةمنبشيءتمتعواالذيناليهودصاعلغيرالوضعفتغيّرعاد

قبل.منكانماإلىعليهمالاضطهادوعاد

تمحيثالرومانيةالإمبراطوريةتاريخ!امهمحادثحدثم593عاموفي

طبيعيةبصورةفلسطينبلادفكانت،وشرقيغربي:قسمينإلىالإمبراطوريةتقسيم

.)2(البيزنطيالشرقيالقسمضمنمن

الإسلامي4الفتححتىوالرومانالفرسصراع

مئتيمنأكثردامالاستقراربعضالجديدالدورهذافيفلسطينشهدتوقد

الزيارةتشجيعجراءمنوذلك،البلادفيالاقتصاديةالحالةنموعلىساعدممّاعام

.القدسفيالمقدسةالأماكنإلى

فيالكثيرةالعماراتاقيمت527-565)جستنمِان(الامبراطورعهدوفي

الأسمبهذايسمىزالماوهو،القدسفيالذهببابذلكمن،والقدسفلسطين

يكتبلمأنّهغير،كنيسةالأقصىالمسجدمنالقربفيانشئكما.الزمنهذاحتى

الثاني:)كسرىالفرسملكهبمم614سنةففي،الدوامالهانئةالهادئةالفترةلهنه

قاموبعدها.القدسعلىم614سنةسيطرأنإلىفتوحاتهوأمتدت،سوريةأبروبز(

(الآنالقبر)كنيسةالمقدسالقبركنيسةفخّربواالبلاد،فيالتخريببأعملالفرس

.54صالسابقالمصدر1()

2i)54صالسابقالمصدر.
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بطريركوأخذواكاملاً،هدماًفهدموها،الأخرىالكنائسباقيخّربواكما

سجيناً.القدس

الانتقامفيمنهمرغبةهنهحملتهمفيالفرسإلىانضموااليهودأنّيذكرومما

المقدسة.البلادعلىسيطرتهمالبيزنطيونفقدوهكذا.المسيحيينمضطديهممن

هرقل()الرومانيالامبراطورعادفقدطويلأ،يدملمالفارسيالاحتلالهذاأنغير

.م628سنةفلسطينوفتحم06164-اسنة

إنهوقيل،بلادهمإلىالفرسبهالحقعسكريةحملاتبإعداد)هرقل(قامثم

بعدالفرسعليهاستولىكانالني(الأصلي)الصليب063سنةحوالياسقرجع

أيضاً،الدواملهيكتبلملهرقلالانتصارهذاأنإلام.614سنةللقدساحتلالهم

العربحليففيهالنصركانالنيالإسلاميالعربيالفتحمباشرةأعقبهحيث

)1(.م636سنةالحاممة()اليرموكمعركةفيالمسلمنِ

مناسسمرتكما،الإسلاميةالفتوحاتتتابعتبكرابيالصديقعهدوفي

الإسلاميالفتحتمعهدهوفي،الخطاببنعمرالفاروقعهدفيالفتوحاتبعده

تعالىاللهأسرىالنيالشهروفي،م638هـعام17سنةذلكوكان،للقدسالكبير

)رجب(.شهروهو،المقدسبيتإلىمحمدبرسوله

بطريركطلبعلىبناءعنه،النّهرضيعمريديعلىالقدسفتحوكان

دخلهاولمّا.الراشدةالخلافةعاصمةالمنورةالمدينةمنشخصياًعمرفحضر،القدس

وآلهعليهاللهصلىاللّهرسولعليهامنعرجالتيالمشرفةالصخرةموضعزار

بتنظيفهافأمر،مرضيةغيرحالةعلىالصخرةوكانتالغلى،السمواتإلىوسلم

عمر.بمسجدالآنالمعروفالمصلىفيهاوجعل

.54-55صالسابقالمصدر1()
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الإسلامقبلالدينيةالقدسمكانة

فيكاية))(الإسلامقبلالدينيةالقدسمكانةدراسةأنأحديشكلا

بهاأومرتغزتهاالتيوالمماليكالدولومعرفةاحصاءلصعوبةوالتعقيدالصعوبة

منشعبأو،الحضاراتمنحضارةمنماإذالحضاراتمهدفهيسكنتها،أو

المدينةهنهعنحديثاًاو،بالقدسمرورأَأو،القدسمعوقفةولهإلاالشعوب

العالمقاراتبينمتوسطفمكانها،الأرضيةالكرةمتوسطفيتقعنهالأ،العظيمة

بهايتعلقالإنسانتجعلالتيالطبيعيةتضاريسهاإلىإضافةًوأوروباوأفريقياوآسيا

إليها.ويتشوق

المعروفةالمصريةالكتاباتعلىاشتملتالتيوالأدبيةالأثريةوالمعلومات

الميلادقبلعشروالثامنالسادسالقرنينإلىتاريخهايرجعالتياللعنةبنصوص

يحكمونكانواالذينالمصريينخصوممنوعموريينكنعانيينملوكأمماءذكرت

دخلتقدالقدستكونأنيمكنالافتراضهذا)2(،فعلى(ورشليم)1المدينةدولة

execrationاللعنةنصوصزمنالتاريخ texts،القوليمكنأخرىجهةمنلكن

أنهفيقال،الأدبيةالمكتشفاتتقولكماالعمارنةفترةفيالتاريخدخلتالقدسأن

علىالوسطىمصرفييقعالذيالعمارنةتلفيالمراسلاتمننوعهناككان

حيث،القاهرةجنو!اكم()ثلاثمائةحواليبعدوعلىالنيللنهرالشرقيةالضفة

إلىالميلادلبلضرالقرنفيأورشليمملك)عبدحيبا(بهابعثرسائلستوجد

قدالرساثلهنهفيوكانسيطرتهتحتفلسطينكانتالني)اخناتون(مصرفرعون

الخابيروالبدوجماعاتغاراتمنويحذرالمدينةفيالمصريةالحاميةعددقلةمنشكا

)3(.(البلادعلىخطرهمواستفحلالبيروأو

بنواقومأولهمالذينالأصليينالقدسسكاناليبوسيونليسكنهاجاءثم

فيالعربجزيرةمننزحواالذينوهممق.0003عامحدودفيالقدسمدينة

.92ص،6691مؤتةجامعة،الكرك،الأقصىوالمسجدالقدسمكانة،كازيياسين1()

.2/9عدد،الأردنيةالجامعةمنشورةسلسلة،البرونزيالعصرفيالقدس،فرانكن2()

26.-24ص،السابقالمرجع3()
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أطلقالتيالساميةالكنعانيةالقبائلمننزحمنمعالهجراتمنطويلةسلسلة

المدينةعلىالمشرفةالتلالليستقرواسنة0045قبلالعموريةأوالأموريةعليها

تلفظالتيورشليم)1اليبوسيينمدينةأويبوسإلىينتسبونالذينفهم،القديمة

التوراةتسميولذلكالكنعانيينعندالسلامإلهأسمهوالنيإ()يروشابالعبرية

سبعإلىبعدفيماانقسمواالذينبالكنعانيينالأردنغربيعاشتالتيالقبائل

والحيويون،Hittitesوالحيثيون،لكنعانيونوا)العموريون(الآموريونهمقبائل

.Hivite،لغرغازيونواGirgazites،لبرزيودنواTerizzittesليبوسيونواJubsites

(.I)ساميينغيرهؤلاءمنالحثيونوكان

عربياسمالمؤرخينمنكثيراعتبرهالنيأورشليمأوالمقدسةوالمدينة

الاسمانكماتوراتهمفينقلوهانهمسوىفيهللإسرائيلييندخللاكنعاني

أسوارخارجالآنمكانهايوجدالتيالسلاممدينةأوسالييمأوشالييمالسابق

اممهايتغيرولمالحاضروقتناإلىالكنعانيينعهدمنتحملهالقدسظلت)2(المدينة

اليبوسيونبناهالنيالعظيمالحصنعلىوسيطرفعتلهاعيسىبنداودجاءحتى

أصبحالنييبوسحصنوامموهالقدسمدينةمنالشرديةالجنوبيةالرابيةعلى

والمصريينالعبرانيينغاراتمنللمدينةحمايةوذلكصهيونبحصنبعدفيمايعرف

داودمدينةإلىيبوسحصناسمغيرداودأنحيث،اليبوسسالمملكهمبزعامة

.ق.م0001أو799سنة

ماهذامنها.اليهودطرثهحتىعرشهلكرسيمقرأَإياهامتخذأيسكنهاوظل

سكاناليبوسينيطروالمبنيامين)وبنوفيهجاءحيث12ا:القضاةسفرفيورد

كذلكالحالواستمر،اليومإلىأورشليمبنامينبنيمعاليبوسيونفسكنأورشليم

)3(.بينهمالطاعونوتفشىأحصاهمأنبعدداودعلىاليهودثارأنإلى

فيق.مالثالثالقرنأواخرإلىفيرجعالقدسعلىالبابليالنفوذعنأما

نصرنبوخذفدخلهامتحاربتينمملكتينإلىانقسمتانبعدحمورابيالملكعهد

.2-3صالقدستاريخفيالمفصلالعارفعارف4()

.32صالتاريخفيالقدس،العسوكامل،91صالسلاممدشِةقصةالفرحانيحى2()

.91صالسابقالمصر3()
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النفوذأنشكولا(،البابليالسي)بابلإلىأهلهاوسيىالبابلي)بختنصر(

بذلكتشهدحضارةمنعندصمكانبمافلسطنِعلىكبيرأتأثيرأأثرقدالبابلىِ

العمارنة.تلألواخ

ملكفإنالتارنِحيةالمصلارتحدثنافكماالقدسىعلىالفرسنفوذعنأما

عليها،ا!شيلائهبعدنصرنبوخذنفنهالنيبابلسياعد)قورش(كورشالفرس

سلطانهمبسطفيالسابقةالامبراطورياتمنسبقوهممننهجالفرسينهجولم

القدسإلىالعوثةاليهودمنأرادلمنعحالفارسيكورشأنثمالسي،طريقعن

بعضولكناسراثيل،بنيمنكانتالتيزوجتهتأثيرمَحتمق.538سنةويهودا

لرأييعودإنمازوجتهبسببتكنلمالحهودتج!كورشسياسةأنتقولالروايات

اليهوفىذلكفيبماالمنفىفيكانتالتيالأجناسكلعو!ةضرورهّوهويتبن!كان

تخصهمالعو!ةحقانالناسليوهمواالملكيالمرسومصيغةفيزيفوااليهودلكن

)1(.غيرهمدونوحدهم

نبوخذكانالتيالهيكلخزنهَتسليموتمالهيكلبناءبإعالةكورشأمرثم

)2(.الفارسالملكعينهالنييهودارئيسىشيشبصرإلىأخت!اقدنصر

وثلاثينسبعبينكانواالسيمنالعائدينفإنالمصلاربعضفيجاءوكما

معالأصنافمختلفمنالسكانمنألفخمسينإلىألفوأربعيناثنينإلىألف

)3(.أخرىفترةإلىيعودمماالكثيرتضمكانتربماالعائدةالقائمةبأنالتسليم

القدسإلىالرجوعإلىليقوثصماستيرالملكةأخو)بزربابل(استعانواثم

)4(.(الرب)مذبحالهيكلبناءتشييدوكذلكالمدينةإعمارباعالة)زربابل(وشرع

اليهودلمقاومةيتحركونبداوافقدالأصليينالبلادسكانحيثمنأما

،الفرسلملوكاحتجاجرسائلإرسدمنهاوأ!شكلصورعلةمقاومتهمواتخذت

8691والسعوديةوالرياضللنشرالمريخدار،إسلاميةعربيةالقدصراشدفرجسيد1()

84.ص

.22-23صالتاريخفيالمَلس،العسليكمل)2(

السابق.المرجع()

.143-144ص8591،ولندنبارشىفينشر،كنعانوارضأورشليمالشريقيإبراهيم4()
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للمدينةالبناءعنيكفواالمِهودحمَىعلىخاطفةهجماتبشنالمقاومةومنها

سوىشأنبئيلهميسمحأنغيرمنللفرستابعينالهودظلوقد.والهيكل

ىأإسندأولّعيينبعدمالفرسينهجهاكانالتيلل-مياسةتبعاًوذلكالدينيالشأز

موطئّعلىالحصوللهميتملموبذلكحكمهمفترةطيلةلليهودسياسيهـكل-ب

للقد!س.اليونانيالاحتلالحتىذلكوظل،الجديدةالبلادتلكفيقدم

ومنهمفلسطينملوكأنإلىأشرنافقدالقدسعلىالمصريالنفوذعناما

باللغةذلكوككالمصريالنفوذفترةفيمصرملوكيراسلونكانواالقدسىملوك

فيالنحاسمنيمتأمينفلسطينإلىنفوذهامدمنتسعىمصروكانت،البابلية

النفوذذلكبداياتأخذتوقدفلسطينجنوببدواعتداءاتمنوحمايتها،سيناء

.(الأول)بييالمصريالملكعهدعلىتظهر

س!ْشعوبلقياموذلكطويلاًيدملمالقدسعلىالمصريينحكمأنغير

الخابيرووقبائلوالأمورينالكنعانيينمنسمةأجناسمنكانواالذينالهكسوس

ومنهاوفلسطينسوريابعتلالوالميثاذِشوالحثيينالحوريينمنساميةغيروأجناس

)1(.القدص

الإسرائيليينأناعتبارعلىالقدسعلىالعبرانيالإسرائيليالنفوذعنأما

معآنذاكالحلا!ةالسلطةعلىسخطواالذينالمصريينمعمصرمنخرجواالذين

قيماليشكلواانصهروادولتهمانتهدبعدمصرفيبقواالذينالهكسوسبقايا

يغزوأنحاولوامعلومهوكماالخلطِهذا.العبرانييناسمالقديمبالتاريخيسمى

سنةأربعينسيناءأرضفيتاهوعندمافلسطينأرضالسلامعليهموسىمع

عللوقد،السلامعليهموسىالنبىِوبالأخصأنبيائهملتعاليممخالفتهمبسبب

بنِىعددإن)قائلاً:الوحشيالغزوهذاوراءالكامنةالأسبابلوبونغوستاف

بشِهمجمعمماالتيهفيالهائلوحرمانهممصرفِىوبؤسهمواحتمِباتهمإسرائيل

منحتىالاقترابإلىالجوع!فعهاالتىِالهزيلةالذئل!منكقطيعفصارواوأدنطهم

.)2((الملن

.257صمصرتاريخوبرستد-1/17173وفلسطينولبنكسورياتاريخحتيفيليب()

.33صالأولىالحضارأتتاربخفياليهود،لوبونغوستاف()
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فلسطينسكانالكنعانيينقبلمنهزيمتهمبسببيفلحوالملكنهم

يكنلملأنهصفحتهانطوتقدإسرائيلبنيمنالجيلذلكيكونفبذلكالأصليين

قيدعلىبقواالذينمنمنهمقسمأفإنهذامعولكنالسماء،رسالةبحملجديراَ

الكنعانيينمنقتلواحتىيشوععهدطيلةالكنعانيينمعصراعِفيظلواالحياة

وعشرينثماناسرائيلبنيفيحكمهدامانبعديشوعتوفيثمملكاَوثلاثينواحداَ

بعهدالعهدذلكفسميبينهبمليقضوازعامتهمشيوخهمكبارتولىحتىسنة

طالوتامرهمتولىحتىقاضياعشرأربعةبلغوااذالقضاةعددلكثرةالقضاة

)1(.عليهمملكاًفصار)شاؤل(

عليهداودجاءحتىلقدسادخوليحاولونئيليونالإسراظلهذاوعلى

أنهممعاليهودطرثهحتىسنةوثمانينوتسعمائةفحكمهاق.م997سنةالسلام

سفرفيجاءكماوذلكاليبوسيينمعجنبإلىجنبَاَسكنواالرواياتتقولكما

.1112-91:لقضاةا

النيالمكدونيبالاسكندربدأفقدالقدسعلىاليونانيالنفوذعنأما

أثرعلىوذلكاليونانلحكمالخاضعةالفلسطينيةالمدنضمنكانتانبعدفتحها

الاسكندرانكيفتوضحكثيرةرواياتوهناك.أسوسموقعهفيالفرسهزيمة

استسلمت.أنإلىحاصرها

Prolemyالأولبطليموسوطدفقدالبطالميأوالبطالسيالنفوذعنأما

القائدوخاصةحكامهامععنيفةومعاركمريرصراعبعدق.م032سنةعليهانفوفه

يومأخيرأَيدخلهااناستطاعلكنه،حولهوالتفوااليهودبهتمسكالذيوميدون()1

مائةنحومنهاوسبىحصونهاوثكأعمالهمعناليومهذافياليهودلتوقفالسبت

لكنه،بالقسوةوعاملهمبالضرائبمنهمتبقىمنكاهلوأثقلمصرإلىألف

هنه.سياستهعنتراجع

ملكمنكلتصاعأنبعدتمفقدالقدسعلىالسلوقيالنفوذعنأما

ق.مأ-30281سنةمصرملكالخامسوبطليموسالكبيرانطوخيوسسوريا

.92ص،سابقمرجع،القديمفلسطينتاريخخان،الإسلامظفر1()

،لقطسه!س!مموو
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وعاملهمأهلهابهورحبالقدسفدخلالكبيرأنطوخيوسإلىالقدسآلتحيث

الضرائب.منوأعفاهمحسنةمعاملة

حاولانطوخيوسبنسلوقسالملكتولىعندماق.م175-187سنةوفي

كانتالتيالطائلةبالأمواللاستئثارهالكهنةرئيسمنصبزعزعةالأخيرهذا

)1(.يتملمهذامنشيئاًولكنالكهنهرئيسمنبتحريضالهيكلخزائنثاتوضح

ساءتالحكمالرابعانطوخيوسالملكتولىعندماق.م175-176سنةوفي

ملعباًوإنشائهالكهنةرئيسوظيفةالملكهذابيعبسبباليهودوبينبينهالعلاقات

بينحتىالاضطرابوشاعالفسادإثرهاعلىعمحيثوالاحتفالاتللعبوناديًا

ألفاوثمانينأربعةاليهودمنقتلأنإلىهذاعلىالحالوظل.أنفسهمالكهنة

كانالذينجنوثهوأمرالقدسدخلعندماالجزيةصعببولونيوسيدعلى

سبتيومفياليهودمنالعددهذ!بسحقألفاوعشريناثنينمناكثرتعدداهم

عطلتهم.فيخارجيناليهودكانعندما

36سنةبوصيالقائدبواسطةبدأفقدالقدسعلىالرومانيالنفوذعنأما

كانفلسطينأرضعلىيتخاصمانالسلوقيينمنجانيوسابناكانفبينمامق.م.

السياسيةالخريطةترتيبأعادالذيوهوترتيبهاويعيدبلادهميغزوبوصي

.Gudae)يهويدة(باسمعهدهمنتعرفاليهوديةالمستعمرةوأصبحتلفلسطين

نأغير،مقاومةدونوهيركانوساربستوبولسمنالقدسبوصيتسلموقد

الهيكلداخلوتحصنوابوصيعلىحربهموأعلنواالتسليمهذارفضو!اليهود

فياحتلهحتىاشهرثلاثةلمدةمحاصرتهفيواستمرالمجانبيقوضربهبومييفحاصره

بتعيينبوصيقامثم،رقابهمفيالسيفأعملأنبعداليهودعطلةاثناءسبتيوم

تحتالمقدسةالمدينةفدخلتالمدينةبرئاسةلنفسهوعهدللكهنةجديدرئيس

روماءلىعنهارحلثمسنوياًالجزيةبدفعاليهودأمربحيثتمامأالرومانيةالسيطرة

الهربمنتمكناريستوأبناءأحدلكن،أسرىوأبناءهاريستوبولسمعهأخذوالد

وأخذوجوثهفاستغلعليهمقائدأالتوعلىاليهودعينهالنيالقدسإلىعائدأَ

.74-75ص،سابقمرجِعخان،الإسلامظفر1()

!س،لقصه!ط!مو
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واستطاعهزمهالأخيرهذاأنغيرهيركانوس،غياببعدالمجاورةالأقاليميغزو

شرق،الأعلىالجليلجازر،،اريحا،القدس:هيأقسامخمسةإلىالبلادتقسيم

نأبعدجديدمنالقدساحتلالنيقسيوس()الرومانيالقائدجاءثم.الأردن

.ق.م53سنةسوريةاحتلواعندماالفرسسلبها

مقتلبعدأنهحيثق.م04سنةالقدسعلىالفارسيالنفوذعنأما

منماكليعملأنمنهوطلبالفرسملكإلىالوحيدابنهالتجأأرششوبولس

منجاريةوثمانمائةالذهبمنبدرهالفلهيقدمبأنووعدهالقدسليحتلشأنه

ذلكعلىفوافق،القدسعلىالولايةصلاحيةيعطيهأنمقابلاليهودأعاظمبنات

وأرسلوجدهمممنالكثيرقتلحيثالشامبلادإلىبهاتوجهعسكريةحملةوقاد

عنعجزولكنه)انتغنوس(الوحيدارشمتوبولسأبنومعهالقدسإلىجيشاً

وبدألهفسمحللهيكلزائراَإنمافاتحاًجاءمابإنهباللخولأهلهاعلىفدتالفتحها

سكانهافاستلطفعليهاالسيطرةأحكاميستطعلمهذاكلومعأهلها،بقتل

المدينةالروماناستعادحتىذلكعلىواستمروالصداقةالصلحعليهموعرض

ق.م.37سنةالمقدسة

73سنةانتغنوسبواسطةالمقدسةالمدينةاحتلالأعادواالروماأنكيفأما

انطونيوسقائدهأنفذقيصرأغسطسالملكأنفهيخلدونابنأوردهاكما.ق.م

معهوكان،الفرسأيديمنالشامبلاداحتلاللاعاثةعسكريةحملةرأسعلى

انطاكياإلىالقواتتلكوصلتوعندماروما،علىملكالنيHerodهيردوس

انتغوسمنكانفمااحتلالها.لإعاثةالقدسإلىمنهاقسمرأسعلىهيردوساتجه

فارتد،وحاربهبهلحقهذالكن،هيردوسأسرةلاعتقالالشراةإلىتحركأنإلا

القواترأسعلىهيردوسفحاصرهبها،وتحصنالقدسإلىمنهزماًانتغنوس

خلالهاانتغنوسحاولأشهرستةنحوالحصاروأمتدق.م37سنةوذلكالرومانية

كانذلكاثناءوفي،يجيبوهلمولكنهم،بالأموالالرومانيالجيشقاثةاستمالة

إليههيردوسفتحرك،سوريةواستعادالفرسعلىانتصارهحقققدانطونيوس

نأغير)سيساو(يدعىرومانيقائدمعالقدسحصارفيعلييوسفأخاهوترك

إلىمنهزماًسيساوفانسحب،الرومانيالجيشصدفيانتغنوسونجحقتل،يوسف

م!س!!،لفس
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،القدسخارجللقائهخرجالنيانتغنوسعلىجديدمنهيردوسوكر،دمشق

منفيهاتحصنأنبعدالقدسإلىبهولحق،عسكرهعامةوقتلهيرودسفهزمه

والقيا،بالسيفعنوةاحتلالهامّأنإلىاياماًالقدسفحاصراسيساوووافاهجديد،

منسارقدكانالنيانطونيوسإلىوحملهسيساوفقيدهانتغنوس،علىالقبض

عليهيبقيىأنخشيفإنهيبدوماوعلى،هيردوسبهولحقمصر،إلىالشام

انطونيوسفقلته،بقتلهطالبهولذلكبعد،فيماعليهخطرأَسيشكلمماانطونيوس

باسمالقدسفياليهودبملكهيردوسواستبدخشماني،بنيملكبذلكلينتهي

فيبإعادتهواطمعهفارسبلادمنهيركانوسإليهاستدعىوقد،الرومانيةالدولة

يبيدوشرع،عودتهبعدقتلهأنلبثماهيردوسولكنجديد،منالكهانةمنصب

الكثيرين.أفنىحتىالسابقةالحربفيقاوموهالذينكل

قبلمنبهتنعملمسلاماًفلسمطينعلىأسبغهيردوسفإنكلهذلكومع

استولىقدبوصيكانالتيالأراضيكلاستعاثةواستطاع،الرفاهيةعليهاوأدخل

القدسوحصن،بالقلعةاليوميعرفالنيالقدسياالملكيالقصروبنىعليها،

اسمعليهاوأطلقالسامرةمدينةبناءوجدد،براجالأفوقهوأقامعظيمبسور

قيصريةمميتمدينةوأصبحيافا،كاليالقديمالبرجورمم)سبسطية(سيباستوس

كلومع،انطونيوسصديقهإلىنسبةأنطونياحصنأمماهحصناًوشيد،)قيسارية(

الرومانأنصارمنكاننهلأاليهودقبلمنمكروهاًظلنخسيناتمنفعلهالذين

واليهود،اليهوديةالقوميةضدوكان،أورشليمعرشارتقاءفيلهميدينالذين

فيق.م.34سنةالقدسكليوباتراالمصريةالملكةزارتوقد.السببلهذايكرهونه

)1(.انطونيماركالرجوععندمعهاوصحبتهيردوسعهد

)2(.السلامعليهمابىوولدهزكريائيلاسرابنيأنبياءعاشكذلكزمنهوفي

ف!ذلحمبيتفيالمقدسةالأرضفيالسلامعليهالمسيحالسيدولدثم

تعالى:قال،والأباطيلالخرافاتونبذالوحدانيةدينإلىاليهودمنالناسيدعو

وجلعزاللّهوأيله،(ربكممنباَيةجئتكمقدأنيإسرائيلبنيإلى)ورسولاً

.86-87صخان،الاسلامظفر1()

السابق.المرجع2()
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والحكمةالكتابويعلمه):تعالىقال،رسالتهعلىالدالةوالمعجزاتبالآيات

أخلقأنيربكممنبايةجئتكمقدأنيإسرائيلبنيإلىورسولاًوالإنجيلوالتوراة

والأبرصالأكمةوأبرىاللهبإذنطيرأَفيكونفيهفأنفخالطيركهيثةالطينمنلكم

لأيةذلكفيإنّبيوتكمفيتلخرونوماتأكلونبماوأنبئكماللهبإذنالموتىوأحي

)1(.(مؤمنينكنتمإنلكم

فلسطينانحاءفيويتجولوجلعزاللّهإلىيدعوالسلامعليهعيسىوظل

ابواولكنهموضلالهمغيهمعنوليقلعواليهتدواإسرائيلبنيمنالكهنةيحبج

.أخرىتارةوالمجنون،تارةبالسعرورموهذلكعليه

الدمار،إلىمصيرهاوأنبأمانتظللنمدينتهمبأنالسلامعليهأنبأهموقد

.(ينقضلاحجرعلىحجرههنايتركلاأنهلكمأقول)الحق:تلامينهمخاطباًفقال

عليهاوعينوالقصورالمسارحفيهافشيدتالقدسفيالأحداثتطورتثم

وعملالمدينةحولالثالثالسور)بزيتا(فبنىبالبناءيهتمونمنالرومانولاةمن

الملكوعادتوفيماأنهز!شرعانغير،الوثنيبالطابعالمدينةطبععلى)إغريبا(

منبدلاًقيساريةإلىولايتهمو!لىجديدمناليهودمملكةفبعثرقيصر()قلاوديوس

إلىفسباسيانسوغلوسبقلوديوسمرورألليهودالتقتيلواستمر.القدس

للخولضخماًجيشأحشدالنيTitusنفسهإلىتيطسابنهVespasianفسباسيان

للسياثةوالخضوعالأبوابلهيفتحواأناليهودعلىعرضحيث،القدس

النيالدمحماممنبالرغمالعرضهذارفضوالكنهمفقط،الجزيةودفعالرومانية

والتضييقالمدينةبحصاربعدها+iusتيطسفشرععنه.ويتحدثونينتظرهمكان

عنيزيدماوقتلتدميرهابعداقتحامهامنأخيرأَتمكنحتىأشهراربعةلمدةعليها

أوفرمنعنفضلاًألفاً،وتسعينسبعةمنأكثروأسريهوثيألفومائةمليون

)2(.وغيرهامصرإلىطرد

.94آيةعمرانسورة1()

.56-61صالقدستاريخفيالمفصل،العارفعارف2()

،لقصسم!سو!
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وأمركاملاً،تدميرأالهيكلودمراليهود،تحتمنالأرضحرثهذاوتيطس

المدينة.عنبعيدأَالأوديةفيلزميأحجارهمنتبقىمابحمل

الآراميةالثلاثباللغاتعليهاكتبالتياللوحةفكرةتبنىالنيوهو

التاربخنبنهالذياليهوثيالجنسعلىحرام):التاليةالعبارةوالآراميةواليونانية

.ورشليم()1المدينةهنهفيالسكن

النيإدريانوسزمنفيوخاصةالمدينةعلىمستمرةالرومانقبضةوظلت

عائديناليهودوأقبل،زوجتهأخيإلىالمدينةولايةوأسندبنائهابإعاثةوأمرالمدينةزار

جديد.منالخنكعليهمضيقواالرومانلكن،المدينةبهمفامتلأتالمدينةإلى

أعملالنيHadrianهدريانبقياثةجديدمنبهمفتكواالرومانلكن

)1(.بأكملهاالمدينةودمرالقدسشوارعفيحصدأوحصدهمفيهمالسيف

التيالمدينةأنقاضعلىجديدهمدينةبناءسنواتأربعبعدهدريانأعادثم

Aeliaكابيتوليناإيلياوأمماهادمرت Captolinaهو،قالكماوثنيةبطابعولكن

لوحةعليهووضعبابهعلىبرجأوبنىللجوبترالقديمالهيكلمكانهيكلاًوشيد

عائلاتفيهاوأسكنحولهاعظيماًسورأَبنىثمكبير،بخطإيلياءاسمعليهامكتوب

هذاواستمرالقتلالمخالفوجزاء،المدينةداخلالظهورمناليهودومنعرومانية

)2(.سنةمائتيالحظر

المسيحيةأعتنقالنيقسطنطينالملكعليهاسيطرأنإلىكذلكحالهاوظل

أصبحتالتيالقيامةكنيسةببناءوأمرالوثنيةبعدالمسيحيةالصبغةعليهافأك!مبِغ

العالم.أنحاءجميعمنللمسيحيينمحجاَ

فيواحدوليوممرةالقدسبزيارةلليهودالسماحعلىقسطنطينعملوقد

إيلياءاسمأنمعورشليم()1القديمالعربياممهاليعوداممهاغيروكذلكالسنة

لهذاونتيجة.مهـ13636سنةالإسلاميالعربيالفتححتىبهتذكرظلت

عددهملتزايدلكن،فلسطينإلىبالعوثةاليهودأخذقسطنطيينأبداهالنيالتسامح

66.ص(سابقمرجع،العارفعارف1()

.2/417لعبدا،خلدونبنا2()

،لقصسم!س!لمح!
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الفرسسلمالانتصارهذاأثروعلى،معهمحملوه)زكريا(زخريانفسهالبطريرك

معهم.تعاونهمعلىلهممكافأةاليهودإلىالمدينةوإدارةمفاتيح

عندماوا،حراجالاسراءحادثةحصلتالقدسعلىالفرسحكموخلال

عليهبهعرجهناكومنالقدسإلىمكةمنوسلمعليهاللهصلىبمحمدأسرى

السماء.إلىالسلام

لاماإلىالقدسعلىمسيطرينيبقواأنالفرسيستطعلمحالأيةوعلى

الفرسهزمأنبعدالمدينةاحتلالمنهرقلبقياثةالرومانقواتتمكنتفقدنهاية

والرومانالفرسبينالصلحتماثرهاوعلىم.627سنةالشهيرةنينوىمعركةفي

الدولةحظيرةإلىوالقدسسورياوعادتالرومانالأسرىسراحبموجبهاأطلق

لرومانية.ا

موضعهفيليضعهحاملاًالصليبالقدسإلى)هرقل(دخلالاحتلالوبهذا

.«(الجماهيروحماسةالاساقفةاناشيدبينالقديم

الهدايا،لهوقدموابهرقلالأمرباثئرحبوافقدالقدسفيالذيناليهودأما

منوالرهبانالاسالَفةمنعلمهلمابقتالهموبدأعليهمغضبماسرعانلكنه

هرقلسارثم):خلدونابنقالذلكوفي،للصوامعوهدمهمللكنائستخريبهم

بماوالرهبانالاسقافةعرّفهئمأولاًفأمنهماليهودإليهوأهدىالمقدسبيتإلى

بقتلهمهرقلفأمر،النصارىمنقتلوهبمنوأخبروهخراباًورأهاالكنائسفيفعلوه

الكنائسوأمروالبراريالجبالإلىالمفرأبعدأواختفىمنإلامنهمينجفلم

)2(.(فبنيت

القدسدخولاليهودعلىبالتحريمأوامرهأصدرهرقلفإنذلكلحىزباثة

إعاثةعلىأمنهجديدأَأسقفاًوعين،التحريميشملهاأخرىأميالثلاثةإلىإضافة

الوضعهذاعلىالمدينةوبقيت،الماليةالنفقاتلهووفرجديدمنالكنائسبناء

.م636سنةالمسلمونفتحهاأنإلىاليهودمنتماماًتخلو

.أ-12134صالشامبلادتاريخ،عباساحسان1()

457-2.458/العبر،،خلدونبنا2()
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قتلهمفياستمرثم،مضطرينبهافقبلواالمسيحيةباعتناقفأمرهمثورتهمخاف

لحمأكلعنيمتنعونمنهمالكثيرأنلهتبينانبعدوخصوصاًووحداناجماعات

وذلكالمسيحيةالديانةعننفسهقسطنطينيثنواأنجاهدينوبجاولواالخنزير

أحبار)إنالصلد:هذافيخلدونابنقدبعد.يولدلمنفسهالمسيحأنبالإدعاء

مجيءليبطلواسنةوخسمائةألفمننحوأَالاَباءمواليدسنيمننقصوااليهود

وقتهايحنلموأنهاعندها،يظهرالمسيحأنالنيدانيالذكرالتيالسوابيعفيالمسيح

نأغيرالأحبار،منالسبعينفسرهاالتيهيالصحيحةالتوراةوأنتاريخها،ولا

وظل،للمسيحيةمتبعأيمنأوالإمبراطورمنصاغيةآذاناًيلقلمذلك

.)1(اليهودمنترثثهعلىالإمبراطور

بيزنطيةعرشاعتلىعندماالقدسإلىبالعودةلليهودممح361سنةوفي

مكانهوتولىقتللكنهالهيكلبناءوأعادالمسيحيةعنوتخلى)يوليانس(الإمبراطور

مندمرالنيالهيكلبناءبإعاثةيسمحولماليهودمناغتاضالني)يوبيانوس(

الدولةقسمينإلىالرومانيةالدولةانقسمتحتىهكذاالأمروظلسلفهعهد

الشامبلادفوقعتروماوعاصمتهاالغربيةوالدولةالقسطنطيةوعاصمتهاالشرقية

)2(.القدسذلكفيبمابيزنطيةسيطرةتحتكلها

الدولةانقسامبعدالقدسبشأنوالرومانالفرسبينالصراععنأما

قبضةفيكانتالتيالقدسعلىهجومَاَشنواقدالفرسفإنقسمينإلىالرومانية

وفي،الفرسمعللانخراطاليهودمنهائلةاعداداَوانضمتالرومانيةالدولة

علىحفاظاًالغازيينالفرسمعللتعاملميالاًالقدسبطريرككاننفسهالوقت

الفوضى،القدسفعمتذلكمنمنعهحاولوااليهودلكنووحدتها،المدينةأمن

بعدالقدسعلىالسيطرةمنأخيراتمكنحروزيهالفرسقواتقائدلكن

وهمالعجائبفيهاعملواالذينلقواتهواستبعهايوماًأربعينمنأكثرمحاصرتها

الكنوزونهبواالكنائسودمرواالفاًتسعيننحوالمسيحيينمنقتلواحيثواليهود

حتىالمسيحيينمنالعشراتوأسروا،وديركنيسةثلاثمائهمنأكثرفأتواوأحرقوا

.2/435سابقمرجع1()

.454-455سابقمرجع(2)

،لقصسم!س!لمح!
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(النبويالفتح)بالقدسالأولىالإسلاورصلة

بمثابة،بالقدسالأولىالإسلامصلةخلالمنللقدسالنبويالفتحكانلقد

للعصورالمتتاليةالقرونعبرالجهادأبوابليلةفيرحلةفتحتحيث(،الفتح)فتح

..الوقتهذاحتىالمتعاقبةالإسلامية

الفتح:هذاعنتباركاللهقال

النيالأقصىالمسجدإلىالحرامالمسجدمنليلاًبعبدهأسرىالني)سبحان

.(البصيرالسميعهوإنّهآياتنامنلنريهحولهباركنا

إلىمكة()ياالحرامالمسجدمنالإسراءحادث)الجللالحدثهذاوفي

..للعالمينبل،للمسلمينآيات(القدس)فيالأقصىالمسجد

:الآياتتلكومن

تلكعلىثلّقد(الأقصىوالمسجدالحرام)المسجدبينربطحينتعالىاللهإنأ-

جذورفيالراسخةالعروبةصلة:بينهماتجمعالتيالأصيلةالقديمةالصلة

حيثتخومها،!االمتأصلةالنبوةوصلة،المباركينالطاهرينالبلدينهذين

..والرسلللأنبياءمهداَسبحانهجعلهما

..إبهامولالبس!غيرمن..فحواهاوذاك..الكريمةالآيةدلالةهيتلك

هوهذامكة(،قدسيةمنالقدسو)قدسية،أمة(عروبةمنالقدسوعروبة

وفحوها.الآيةدلالةمنالمقصود

كما،الشريفالقدسورعايةحمايةالمسلمينعاتقعلىيكونهذاوعلى

المكرمّة.مكةورعايةحمايةعليهم

هيالتي-مكةمناللّه،عبدبنمحمدالهافيالعربيالنيإسراء)معنىإن2-

مكةربّاللهمنوالتمليكالتسليميتضمن(المقدسبيتإلى-وموطنهبلده

بعدهمنولأمته،ورسالتهنبوتّهطيلةوسلملهوآعليهاللهصلىللنيي،والقدس

..الدينيومإلى

م!س!كل!القدس-
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فيالعبر)عبرةعنوانتحت:مشهري()1(اللطيفعبد)الشيخويقول

الإسراء(.

لهنه،سبحانهاللهمنتكريماًالإسراء،ليلةالأقصىالمسجدإلىالتوجهكانلقد

لهاللهحشدإذ،وسلموآلهعليهاللّهصلىنبيّهاشخصفيممثلة،الإسلاميةالأمة

.الصلاةفيوأمّهموخطبهمإليهموتحدثبهمفبتمع،والرسلالأنبياءجميعليلتها

رايةتسلميهفيهاوتمالحمدية،الزعامةلواءفيهاانعقدتليلةثَانت)إنّها

محرّفة،مبدّلةمغيّرةقبلهمنالمللكلأصبحتفقد،قبلهمنللرسالاتالخلافة

منسليماًيبقولم،يعلمونوهمالحقّوكتموابالباطلالحقّولبسواالأتباعوفسد

عليه،ومهيمناًيديهبينلمامصّدقأاللّهجعلهالني،الدينهذاسوىالسماءرسالات

نزّلنانحنإنّا):ذلكفيتعالىاللّهقالالتحريفمنوالصونالحفظلهوضمن

أمةتكونأنلهااللهأرادالتيالأمةلهنهتوليهليلةإنّهانعم،(لحافظونلهوإنّاالذكر

.(شهيدأَعليكمالرسولويكون،الناسعلىشهداءلتكونوا!:وسطأ

ماقومهمنلقيولقدإسرائيلبنيأنبياءشيخالسلامعليهموسىكانولمّا

مابعدومنتأتيناأن!بلمنأوذينا)قالوا:مؤمنيهممنحتى..الإذلال!منلقي

للّهالأرضإنّاصبرواباللّهاستعينوا):هذاردّهممثللهمقالأنّهمع،جئتنا(

شعبمنالمؤمنينحالهذاكانوإذا(،للمتقينوالعاقبةعباثهمنيشاءمنيورثها

وقارأَ؟!؟.لثهيرجونلاممنسواهممتحاليكونفكيف؟!إسرائيلبني

التكريمحفلوأشهدهم،السلامجميعأعليهم..رسلهجميعاللهأحضرالقد

)بنيإلىإسرائيلشعبمنالرسالةوتحويل،وسلموآلهعليهاللّهصلىلحمد

بينالخاصةاللماءاتوتكرار،(للناسأخرجتأمة)خيرلأنّهم،(العربإمماعيل:

عليه)موسىإسرائيلبنيأنبياء(وشيخوسلمعليهاللّهصلى)محمدالإسراءصمب

الصلاةعليهالرسولوترثد،السادسةالسماءوفي،الأقصىالمسجدفي(السلام

فهوموسىمقللعرشأقرب)إبراهيم(الخليلأنّمعمرارأَ،ربّهوبينبينهوالسلام

.بالذاتموسىكانفلم..السابعةالسمماءفي

.52-57/صالإسلاميةالبحوثسلسلة-والفتحالنصرومعركةالأقصى)المسجدكتابهفي1()

،لقطسموس!لمح!
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الجديدالقائديوصيأنالقديمالقائدشأنمن،والتسليمالتسحلمنظام)إنه

إسرائيلبنيبلوتإني:لهقكحيثموسىمعحدثالنيهووهذا،بملاحظاته

ربكفسل(عمارأ،أمَصد!اأبداناً،واضعفهاوجودأالأممآخروأنتموعجزوا،قبلك

..(التخفيف

حضرهحيثوالمسلمينللإسلامالأعظمالفتحلحلةالإسراءليلةكانتلقد

وأسل):بقولهسبحانهاللهأمرهوعندها،والتبريكللإقراروالمرسلينالأنبياءجميع

شئتمنفحدث،أمامكجميعاًحضروافلقدرسلنا(،منقبلكمنأرسلنامن

ذلكمنوتحققوخلافعَه،ملكهسترثالني)موسى(سيماولاشئت،منوأس!

مريةفيتكنفلاالكتابموسىآتيناولقد:تعالىاللهيقولهذاوفي،بنفسك

(.لقاثهمن

إسرائيلبنيسبحانهأهلكأنالأعظمالفتحلذلكتعالىاللهمفدولقد

والفرسالعربمنعليهمالجبابرةبتسليط،مفسدينالأرضفيعاشواالذين

فقتلوهمتتبرأ،علوماوتئرواالديارخلالوجاسواملكهمفأزالوا،الرومانو

عزدثهمخلصةخالصةالمقدسةالأرضلتصبحملكهيوأزالوامدنهمونمرواوثيردوهم

.وخداعمكردونخاشعةبقلوبالمسلمينجموعفيهالتصلياثهدينفيهايقاموجل

اسريولما،ضائعونالأرضفيمشتتونكذلكوهمالقدسإلىالإسلاموجاء

الحفرةبحلتهالأقصىالمسجديكنلموسلموآلهعليهاثهصلىاللهبرسول

المسجدمكانالكريمنبيهسبحانهاللهفأعلمأثر،أىِسليمانلهيكلولاأ،موجو

بهم..وصلىائهمحيثفيهالأنبيدلهجمعالنيالمكانفيالأقصى

مكانكلعلىوالرحمةالطمأنينةاسدلالنيالحنيفالدينهذافالإسلام

العالمنِن.ربباركهاالتيالأرضيسودأنبدفلاسلاه

الإسراء8لليلةالروجيالبعد

بينالتاريخيةالعروةلتوثيىَمدياًرابطاًكانالنىِالإسراءوراءمنكانلقد

،السلامعليهإبراهيملتراثترجعانالئتنِن(والقدس)مكةالمقدستينالمدينتنِ

إلقصسهمو!مو
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لَلكذلكوراءمنكان)يعقوب(وحفيده)إعاعيل(لابنهبعدهمنتركهالني

يحسلهوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولبمعراجتحققتالتيالروحيةالصلة

منفيهاكانوما..المأوىجنةعنل!االمنتهىصلرةإلىالعلىالسمواتإلىالشريف

حتى،أمتهوعلىوسلموآلهعليهاللهصلىالنيعلىالخمسالصلواتفرض

ئلاثطيلةالخمسالصلواتتلكأداءفيالمسلمينقبلة(المعراجرض)1أصبحت

يصليكانوصلموآلهاللهصلىاللهرسول()إن)1(:كثيرابنالحافظقلى،سنوات

هبرفلما-المقدسبيتتج!أمامه:أي-يديهبينوالكعبهّالمقدسبيتإلىبمكة

المدينة،ممَدمهأؤلالمقدسبيتإلىفصلىبشِهمايجمعأنيمكنهلمالمدينةإلى

.للهجرةالثانيةالسنةمنرجبإلىشهرأ،عشرسبعةالكعبةواستدبر

الحرمين)ثالثأصبحكماأالقبلتينأولى)المقدسبيتيكونوبذلك

إلىإلأالرخلتشذالا:وسلموآلهعليهاللهصلىالنّهرسولقولفي(،الشريفين

.)2((هذاومسجليالأقصى،والمسجد،الحرامالمسجد:مسبدثلاثة

لحوله:فىِالمَلعسشأنعظيموسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولأوضحكما

بألفمسجدىِوفي،صلاةألفبمائةغيرهعلىالحرامالمسجدفيالصلاة)فضل!

)3((.صلاةبخمسمائةالمقدسبيتوفي،صلاة

الصلةتلك(بالقدسللمسلمينالروحية)الصلةمكانةتظهروبهذا

عليهاللهصلىالكهرسولبهاقامالتيوالمعراجالإسراءرحلةعقدتهاالتىالعظيمهَ

م+وسلوآله

.253ص3جيةلبداا(1)

صحيحهم!فيالشيخكرواه()

الستة.رواه()

م!!!،لدّ-ص
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للقدسالإله!لاميالفقحملامح

قيساريةإلىبالتحركالشامفيالجيولشقاثةإلىأوامرهعمرالخليفةأصدر

بشغلوهم"م!البمجانبمنالعسكريالضغوطيخففواحتىالمقدسوبيتوالرملة

.قدسبيتإلىالطريقفتحالمرحلةهنهفيهدفهكانالنيالعاصبنعمروعن

ونتابعتعمروعنقيساريةأهلاشغالمنسفيانأبيبنمعاويةتمكنوقد

وفراجنادينعلىالاستيلاءمنالمسلمونتمكنحتىجهةكلمنالإمدادات

م.اهـ/5636سنةالمقدسبيتعلىقواتهبفلولالارطبون

وقدالمقدسبيتحول!الإسلاميةالجيولشاحتشدتالوقتذلكوفي

صعبممااسوارهاعلىالمنجنيقونصبواالارطبونبقياثةالرومانيةالقواتحصنتها

إلىالعاصبنعمروفكتبواقتحامهاالمدينةعلىالاستيلاءفيالمسلمينمهمة

أعابمإنيقولهكتابهفيوجاءالمقدسبيتاقتحاممنتمكنهعدميبررعمرالخليفة

شديداَ.واعلى

فتحوهاالتيالبلادأهلمععسكريةمعاركفيالاشتباكقبلالمسلمينوكعاثة

وهيواحده،منهاليختارواخصالثلاثحولالتفاوضعليهميعرضونكانوا

.القتالأوالجزيةدفعأوالإسلامفيالدخول

الشامفيالمسلمينجيوشقائدالجراحبنعبيدهأباأنالمصادربعضوتروى

العسكريونالقاثةيستجبفلم،المعنىهذابجملالمقدسبيتأهلإلىكتاباوجه

يأملونكانواولعلهمالمسلمونعليهمعرضهلماالحاصرةالمقدسبيتمدينةداخل

اب!انبين،بينالمناوشاتبعضوجرت،الإسلاميةالقواتعلىالنصرمحقيقفي

الحصارلاختراقالرومانيالجيشجانبمنمفبئهجومصدمنالمسلمونوتمكن

المدينة،بأسوارللاحتماءالتراجعإلىالرومانيةالقواتواضطرتالمقدسبيتحول

صعوبةالحاصرونأدركشهورأربعةمنيقربمادامالنيالحصارشدةومع

المسلمين.معالتفاوضإلاأمامهمسبيللاوأنهموقفهم

!!س!لمح!،لقصس
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أهلمطالبلهموضحأبالمدينةالخليفةإلىكتابًاالعاصبنعمرووكتب

التاريخيةالرواياتمنالكثيروتشير.المدينةحولالعسكريوالموقفالمقدسبيت

بنعمروكتابعليهموعرضالصحابةكبارمنبمستشاريهاجتمععمرالخليفةأن

مدينتهمإلىبنفسهالخليفةقدومبضرورةالمقدسبيتأهلومطالبالعاص

بيتإلىعاصمتهمنالخليفةخروجفكرهعارضرأىهناككانلكنلهلتسليمها

أهليشعرأنويجبالإسلاميةالفتوحاتفيمثيللهاليسحادثةهنهلأنالمقدس

يضطرواحتىطويلوقتيمرلنوأنه،بمطالبهمالخليفةاهتمامبعدمالمقدسبيت

عثمانالرأيهذايتزعموكانصاغرونوهمالجزيةويعطواللمسلمينالخضوعإلى

.عفانبن

استجابةالمقدسبيتإلىبنفسهالخليفةخروجيؤيدفكانالأخرالرأيأما

حسمأالإجراءهذافيرأىالذيطالبأبيأبنعلىيمثلهوكانأهلهالدعوة

عمرردوكانالمسلمينجانبمنتهدرقدالتيللدماءوحقناالمدينةحول!للنزاع

للنظرعليأحسنوقدالعدومكيدة!اعثمانأحسنقدقولهالاقتراحينعلى

.الإسلاملأهل

خروجهوقبلالمقدسبيتإلىالمسيرالخطاببنعمرقررالأجواءهنهوفي

علىمنهمكليستخلفأنبالشامالأجنادأمراءإلىكتبالخلافةعاصمةالمدينةمن

بعضبهالتقىالجابيةإلىطريقهوفيلهمحدحهيومفيالجابيةفييجتمعواوأنعمله

كانتهنهولعل.يديهعلىالمقدسبيتفتحيتموأنيبالنصرلهوتنبأوااليهود

نالهلماالمدينةفيوللنصارىللروموغيظاًكراهةبلالمسلمينفيحباًليسأمنيتهم

النصارىمنمجذومينقوماًالخليفةصادفكمايديهمعلىوتشريدقتلمنمنهم

.القوتعليهـميجرىوأنالصدقاتمنيعطواأنفأمر

إليهوخرجلاستقبالهالمسلمونخرجالجابيةمنعمرالخليفةاقتربوعندما

بنعمرويكنولمالوليدبنوخالدسفيانأبيبنوبزيدالجراحبنعبيدهأبو

.المقدسبيتحصارعلىكانالأنهمااستقبالهفيحسنةبنوشرحبيلالعاص

يخرجواحتىالمؤمنينأميربحضوريعلمهمالمدينةاهلإلىعبيطةأبوبعثوقد

وترجلالنصارىعظماءمنجماعةفيسفرنيوسالبطريركالمدينةمنفخرج،للقائه

،لقصسس!كل!مو
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يومفيإلايخرجونهلاصليبايديهبينحملوقدمعهوالأساقفةوالقسسالرهبان

إلمِهأنزلوا:الخليفةشخصيةمنتأكدواأنبعدالمقدسبيتأهلوقالعيدهم

الله.عبدبنمحمدصعبواللههذاوالنمةالأمانمعهاعقدوا

يسيطرونكانواالمقدسبحِتفيالمسيحيالدينرج!أنالقوليمكنوهكذا

المسلمينمعالصلحوعقدالتفاوضسلطةوبيدهمالمدينةفيالأمورمجرياتعلى

الهزيمةمنأيقنواأنبعدمصر،إلىالعسكريينمنالرومانقاثةفرأنبعدسيماولا

تطلعمدىيتضحالشامفتوحلصعبروايةففيالحصار.بشدةأنفسهموضاقت

فماوالأمانالصلحعلىوالحصولالحصارقسوةمنللتخلصالمقدسبيتأهل

ضاقتقدوكانوامسرعيننزلواحتىسفرنيوسالبطريرككلاميسمعونكادوا

والميثكالعهديسألونهعمرإلىوخرجواالأبوابففتحواالحصارمنأنفسهم

الجزية.لهودقرونوالذمة

أوالمنبةمنهرباسواءالمقدسبمِتمنشردواالذيناليهودأنويبدو

يتحينونكانواالمسلمينمنالمدينةاهلعليهحصلالنيوالأمانللعهدتنفيذا

مائتابهاكانالمدينةهنهأنقيلالرواياتإحدىففي.أعدائهممنللانتقامالفرصة

اليهودأنتذكرالروايةأنإلاالعلدهذافيالمبالغةاحتم!ورغميهوثيألف

يخترقمائيطرلِقعلىدلوهمأنبعدالمدينةاقتحامعلىالمسلمنِنساعدوابقيسارية

وقتلالمسلمينمنالأمانعلىاليهودحصلأنالموقفهذاثمنوكانأسوارها

.الهربطريىَعليهموقطعوالهمالمسلمينلمفب!نتيجةالمدينةفيالروممعظموأسر

الأماننصيتغافللمفإنه،أهميةالمقدسبيتلأهلالعمرىللأمانكانوإذا

وإخراجالجزيةدفعفيتتمثلجملتهافيوهيبهاالالتزامعليهمالتيالواجباتذكر

حرلِةالأمانأعطىكما..واللصوصالنظامعنوالخارجينالرومالمقدسبيتمن

يتعرضولامأمنهلِبلغحتىذلك،فييرغبمنلكلسلامفيالمدينةمنالخروج

الأمانختاموفِى.متاعمنمعهميحملونهماأوالخارجينأموالمنلشيءالمسلمون

وذمةرسولهوفمةاللهعهدالكمَابهذافيماوعلى)له:المؤكدةالعبارةهنهجاءت

بنخالدذلك:علىشهد،الجزيةمنعليهمالنيأعطواإذا،المؤمنينوذمةالخلفاء

.سفيانأبيبنومعاويةعوفبنالرحمنوعبدابعاصبنالموليد.وعمرو

،لقصس!س!!
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المسلمينفيخطيبأعمرالخليفةقامالأمانالمقدسبيتزعماءتسلمأنوبعد

سبحانهاللّهبفضلالمباركاليومهذافيالمسلمونحمَقهالنيالعظيمبالنصرفأشلا

مؤذنبلالبنعمرفطلبالصلاةوحضرتالمخلصينلعبثهوتأييدهوتعالى

أما،المؤمنينأميريا):بلالفقدللصلاةيؤفنأن-وسلمعليهاللهصلىالرسول

سأطيعكولكنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولبعدلأحدأؤذنأنأردتماواللة

نبيهمذكرواالصحابةوععتهبلالأذن)فلماوحدهاالصلاةبهنهأمرتنيإذااليوم

المسلمينبفتحاحتفالأمشهودأيوماًوكانشديدبكدفبكواوسلمعليهاللةصلى

.المقدسلبيت

نأغير.القدسمدينةفيمكانةوالإسلاموالمسيحيةاليهوديةمنلكل

ثابتةحقائقإلىتستندفهيرسوخأ.وأقوىوجلاءوضوحاًأكثرالإسلامخصوصية

J)Jدقيمَة.وامتداداتعميقةافد

التاريخيةوالوثائقالكتبمنالتاريخيةوالوثائقالكتبمنالكثيرلناوتؤكد

القدامى.العربقبائلمنقبيلةوهم)اليبوسيون(همالقدسىبنىمنأولأن

قبل-قرناثلاثيننحوقبلوذلكالكنعانيينمعالعربيةالجزيرةشبهمننزحت

شالممدينةأوشالممدينةأوأورشالمالأراضيمنالبقعةهنهتسمىوكانت-الميلاد

وردوقدالقبيلةإلىنسبةيبوسالأولباعهاالمدنيةواحتفظتاليبوسيينإلهوهو

.التوراةفيالاسمهذاذكر

قروناوغيرهمالكنعانيونالعربفلسطينوكلبلالقدسىسكنذلكوبعد

الأصليوطنهمنمهبرأالسلامعليهإبراهيماللهخليلجاءهاأنإلىطويلة

سارةوزوجهدخلهاإبراهيمسيدناأن.القديمالعهدأسفارتقولوكمابالعراق

ومات.اسحقأبنهأنجبالمائةعمرهبلغوعندماسنهَ.75حواليآنذاكعمرهوكان

نأحتى،فلسطينفيأرضاًيمتلكيكنولمسنة،175حواليوعمرهإبراهيمالني

فيه.تدفنلكيلهاقبرأَفلسطنِنشعبمنطلبقبلهالمنيةوافحهاعندماسارةزوجه

شبرأَ.يمتلكأندونسنه018يناهزعمرعناسحقسيدناماتوكذلك

سنة.147حواليوعمرهبهاوماتمصرإلىبنريتهيعقوبسيدناارحلوقد

المدةأنأيسنة.013عمرهوكانثخلهاعندماشخصا07ًوأحفاثهأولاثهعددوكان

،لقصسمو!!
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023تتجاوزلافلسطينفييعقوبوحفيدهإسحكوابنهإبراهيمسيدناقضاهاالتي

شيئاً.أرضهامنيملكونلاغرباءفيهاوكانواسنة

منهاأخرجهمحتىبمصرإسرائيلبنوعاشهاالتيالمدهأنإلىالتوراةوتشير

وتقولطشيئَاَيملكونلاكرباءأيضاًفيهاكانوا،سنة043تبلغالسلامعليهموسى

سنة،04سيناءبصحراءالتيهإسرائيلوبنوموسىعاشهاالتيالمدةأنالتوراة

إليهمصدرأنهاليهوديزعمالنيالعهدأنالعلماءمنالكثيريؤكدآخربكلام

هذاوفي!شيئأفلسطينفييملكونلاوهمسنةسبعمائةحينذاكعليهمضىاللهمن

نأدونماتالسلامعليهموسىأنالقرضاوييوسفالدكتورأوضحالسياق

يوشعبعدهدخلهاوالنيفيه،وماتالأردنشرقثخلإنما.فلسطينأرضدخل

بنيأسباطعلىالأرضوقسم-التوراةتقولكما-أهلهاأبادبعدماومات

002حكموهاقضاةبعدهقاموإنما،مملكةأوملكأإسرائيللبنيينشعولمإسرائيل

عاممائةحواليفحكمواوسليمانوداودشاؤول،الملوكحكمبعدهمجاءثمسنة،

وبينمملكتهانقسمتسليمانوبعدلهم.الذهبيةوالفترةدولتهمهيوهنهأقل.أو

بينهماالحربوكانت()نابلسشكيمفيوإسرائيل،أورشليمفييهوذاأولاثه،

وأورشليمالمزعومالهيكلودمرفأبادهاالبابليالغزوجاءحتىتتوقفولم،طاحنة

عاشهاالتيالسنواتكلتجمعلووبالتاليحيَاَ.شعبهامنبقيمنكلوسبىكلها

قضاهاالتيالمدهمثلأبلغتلمامتقطعةفتراتعلى،فلسطينأرضعلىاليهود

إندونيسيا.فيالهولنديولنأوالهندفيالإنجليز

لاخرافةبمثابةهوفلسطينفياليهوديدعيهالنيالتاريخيالحقأنوالواقع

يدعيأنالسبيلعابرأوللغريبوهلغرباءإلافلسطينفييقيموالمفهمأكثر.

!؟نهارمنساعةتحتهاجلسنهلأأظلتهالتيالشجرةأو،أوتهالتيالأرضملكية

سواءتتوقفلمالتيوالحروبالغاراتمنمتواصلةسلسلةخلالبهاأقامواولقد

الفلسطينيين.معأوبينهمفيما

ألفمائتيحواليالسنواتهنهخلالالفلسطينيينمنالقتلىعددبلغوقد

بعد(الملوكسفر)حسبوحدهداودقتلهممنوعدد(القضاةسفرحسب)قتيل

الرومانيالغزوجاءحتىالبابليالغزوداهمهمثم.قتيلألفمائةمنأكثرذلك

،لقصسيم!س!لمح!
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ومحرموممزقونالأرضفبمشردونوهمالإسلاميلفتحاجاءثمومزقهمفأبادهم

اشترطالقدسبطريركصفرنيوسالبطريركأنحتىأورشليمفيالإقامةعليهم

يسمحألاالشريفالقدسمفاتيحيسلمهوهوالخطاببنعمرالمؤمنينأميرعلى

فيها.الإقامةأوإيلياءبلخوللليهود

وشعبسلطةلهاكحكومةفلسطينفياليهودوجودانتهىالوقتذلكومنذ

إلىتنتسبالتيالقبائلمنشعبةباعتبارهمالدينيالرمزفقطلهموبقيأرض.له

.السلامعليهمالأنبياءأبيإبراهيمسيدنا

بل،فارغةيجدوهالمفإنهممحدوثةفترةفلسطينفيعاشوااليهودكانوإذا

لقد،سكاندونيتركوهالمعنهارحلواعندماوكذلك.كثيرةشعوبتقطنهاكانت

الحقخرافةأن(ي.الآنحتىزالواوماالفلسطينيونأهلهاأرضهاعلىيعيشكان

للزيفمزاعمهميايستندونفاليهودلذلكالحاذير.منالكثيرتشوبهاالتاريخي

مننقيةفلسطينارضوظلت.مغلوطةملابساتمنعليهينطويمابكل،التاريخي

فيهاالأسرعدديتجاوزولمم9116عامفلسطينزاراليهودأحدأنحدإلىاليهود

فيالقدسمدينةفيواحديهوثيعلىيعثرلمأنهآخريهوثيويقول.أسرةالألف

ميلادية.1175عام

القدسبطريركالخطاببنعمرالمؤمنينأميرعاهدعندماأنهوالحاصل

هناكيكنلماليهوددونمنالدياناتلأصحابالأمانإعطاءعلىصفرنيوس

يأوفيشكلههووماالمزعومالهيكلأقيمأينبالضبطفيعمأحدولاقائمهيكل

؟يكونبقعة

الإسلامبعدالدينيةالقدسمكانة

والمسجدعامبشكلالمقدسةالمدينةلعبتهاالتيالتاريخيةوالحقبوالأدوار

الصليي.الاحتلالوحتىالدينيةالمسلمينوحدهعلىالحفاظفيخاصبشكلالأقصى

مداهزادبل،الإسلاممجيءبعدقائماًمقدسةكمدينةبالقدسالاهتمامظل

تاريخيرتبطأنطبيعياًفكان،وسلمعليهاللّهصلىسولال!ببعثةافقهواتسع

م!س!له!،لقطس
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علمِهاللهصلىاللهرسولحلمنذوذلكنفسهالاسلامبتاريخالحقيقيالقدس

الأقصىالمسجدفيوالمعراجالإسراءليلةبهعرجعندماالطاهرةأرضهاعلىوسلم

تعالى:قالالعلاالسمواتإلىالمبارك

النيالأقصىالمسجدإلىالحرامالمسجدمنليلاًبعبدهأسرىالني)سبحان

)1(.(البصيرالسميعهوإنهآياتنامنلنريهحولهباركنا

،القدسبفتحوبشروكبرهللقدوسلامهعليهاللّهصلواتالرسولنجدبل

الساعةيديبينستاًأعدد):مالكبنلعوفقالأنهالسلامعليهعنهوردفقد

.)2((المقدسبيتفتحثم،موتيومنها،

رأسهاوعلىالشامبلادتظلأنعليهعزقدالسلامعليهوجدناهولذلك

مكةفيالإسلاميةالدولةدعائمثبتتأنبعدوخصوصاًالشركعلىالقدس

علىرفعهاأنبعدالتوحيدرايةليعليالبلادهنهتجاهنظرهفصوب،والمدينة

الحجاز.ارض

إلىالأخرىتلوالواحدبعوثهبعثقدكانالسلامعليهأنهالقولعنوغني

أنهوالتاريخالسيرةكتبلنافتذكرالتوحيدإلىيدعوهموأمرائهمالعربملوك

كتباًهـأرسلستسنةالحجةفيفيالحديبيةمنرجوعهبعدوسلمعليهاللهصلى

بعثاتفينفرستةفخرجدينيةبعثاترأسعلىالمجاورةالدولةرؤساءإلىوسفراء

إلىالضمريأميةبنعمروالسلامعليهبعثهرسولأولوكانواحد،يومفي

حذافةبناللهوعبد،الرومملكقيصرإلىالكليودحية،الحبشةملكالنجاشي

المقوقسإلىاللخميبلتعمةأبيبنوحاطبالفرسملككسرىإلىالسهمي

كرأبيالحارثإلىالأسليوهببنوشجاع،القبطعظيمالإسكندريةصدب

والأمراء.الملوكمنغيرهمإلىثمالشامفيالغساني

:الزهريقك

فيهاوكلاًواحلة،نسخةيعنيواحلةوسلمعليهاللهصلىالنيكتب)كانت

.1()آيةالإسراءسورة1()

38215.رقمحديثا14/54العم!كنز2()

،لقصسم!سولمح!
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اللهإلانعبدألاوبينكمبينناسواءكلمةإلىتعالواالكتابأهلياقل):الآيةهنه

فقولواتولوافإناللهدونمنأرباباًبعضاًبعضنايتخذولاشيئاًبهنشركولا

)1(.(مسلمونبأنَّااشهدوا

دعوةعنصدمنلقيهممالقيهمالرسلهؤلاءفإنّالطالعسوءومنولكن

الرومقبلمنوحاكمهابصرىأميرإلىالمبعوثالرسولوبالأخص،الإسلام

والرسلوقتلهالمبعوثرب!أوثقالأخيرهذاأنحيثالغسانيعمروبنشرحبيل

نأوصمموسلمعليهاللهصلىالرسولغضبالأمرهذافاستثارعاثة،تقتللا

قوادمنثلاثةعليهوأمرمقاتلآلافثلاثةقوامهجيشاًفجهزمنه،الحقي!ذ

وأمرهمرواحةبناللهوعبدطالبأبيبنوجعفرحارثةبنزيدالعظامالمسلمين

المباركةالأرضهنهبأنالسلامعليهمنهجزماًالقدسأرضالشامبلادإلىبالمسير

ومفتاحالتنزيهأرضلأنهاالرومانبمقاتلةوجلعزلثهوحدانيتهاإلامعهايصلحلا

الله.شاءماإلىأمناًحرمألتبقىخيركل

علىالآخرتلوالواحدالأبطالهؤلاءيستشهدأنوجلعزاللهقدرةوشاءت

اللّهعبدفتسلمهافقتلحارثةبنزيدالرايةتسلمحيث،الشامبلادمنمؤتهأرض

الني(المسلولالله)لسيفالوليدبنخالدتلقفهاثم،فقتلجعفرفتسلمهافقتل

والاحتفاظمحققةهزيمةمنالمسلمالجيشتخليصالعسكريودهائهبحنكتهاستطاع

هنهأنعلىالمسلمينقلوبفيماثلاًحياًشاهدأَالحدثهذاليبقىالمسلمينبقوة

وجهدطاقةكلتسخرسبيلهافيعظيمكليهونالقدسرأسهاوعلىالأرض

وسلمعليهاللهصلىالرسولعهدفيكانتهكذالأنهاعليها،للمحافظة

)2(.وستبقى

وخاصةالراشدةلروفةبامرورأَالحمديةالفترةبعدبالقدسالاهتمامواستمر

عليهكانماتابعاانهماإذعنهمااللهرضيالخطاببنوعمربكرأبيعهدفي

علىوجهعنهاللهرضيبكرأباأنحيثبه،وصىقدكانماونفذابدأهقدالسلام

.64/آيةعمرانآل1()

.-032368ص،مؤتةغزوة،باكيلومحمد،1/258،الكبرىالطبقاتسعد،ابن2()
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يزيدبقياثةحملةوجهفقد،الشامبلادإلىالمتعاقبةالحملاتالخلافةتسلمهبعدالتو

بقياثةوحملة،الأردنإلىحسنةبنشرحبيلبقياثةوحملةالبلقاء،إلىسفيانأبيببن

فلسطين،إلىالعاصبنعمروبقياثهوحملة،دمشقإلىالجراحبنعامرعبيدهأبو

وأالمقاتلينمنألفَاَعشراثنيعنيربوماالأفرادمنالحملاتهنهقواهموكان

)1(
يزيد.

فيالروممعوتتشابكالمقدسةالأراضيصوبتتدافعالحملاتهن!وأخذت

بالقربعربةوواثياجنادينمعاركفيهائلةانتصاراتحققتحيثضاريةمعارك

هـ13سنةبكرأبيالخليفةمنبأمرالوليدبنخالدقيادتهاتسلمأنبعد6غزةمن

شأنهايقللاوانتصاراتمعاركتحققتفقدعنهاللهرضيعمرعهدفيأمام

رأسهاوعلى،المقدسةالبلادأجلمنبكرأبيعهدفيحصلتالتيتلكعن

بهاالتيالعظيمةاليرموكمعركةثمالصفرومرجفحلمعاركفحصلتالقدس

أمانيهمأكبرنخقيقالمسلموناستطاعوبواسطتهاجميعها،المسلمينمعاركتوجت

خطوتهحولعنهاللهرضيعمرعبيدهأبوالقائداستشارأنبعدالقدسبفتح

إلىبالتوجهعمرعليهفأشار،المقدسبيتأمقيساريةصوبتكونأنفيالتالية

فيه:جاءكتاباًإليهوكتبالمقدسبيت

أبيبالشامعاملهإلىالخطاببنعمراللهعبدمن،الرحيمالرحثناللّه)بسم

عليّوردوقد،نبيهعلىوأصليهوإلاإلهلاالنياللهأحمدفإني:بعدأما،عبيدة

صلىاللهرسولعمّابنأشاروقدإليها،تتوجهنديةأيفيتستشيرنيوفيهكتابك

يديكعلىيفتحهاوتعالىسبحانهاللهفإنالمقدسبيتإلىبالمسيروسلمعليهالله

عليك.والسلام

والدخولالإسلامإلىيدعوهمإيلياءأهلإلىكتاباًأرسلقدعبيدةأبووكان

فيه:جاءفيه

السابق.المرجع4()

مهفت،لمحووسوم!

http://www.al-maktabeh.com



إيلياءأهلبطارقةإلىالجراحأبنعبيدةأبيمن،الرحيمالرحمنالله)بسم

إلىندعوكمفإنابعد،أما،وبالرسولباللّهوآمنالهدىأتبعمنعلىسلاموسكانها،

يبعثاللهوأنفيهاريبلاآتيةالساعةوأن،اللهرسولمحمداللهإلاإلهلاأنشهاثة

إخوانا،لناوكنتموذراريكمدماؤكمعليناحرمتبذلكشهدتمفإنالقبور،فيمن

بقومًإليكمسرتأبيتموإن،صاغرونوأنتميدعنالجزيةأداءلنافأقرواأبيتموإن

نإعنكمأرجعلاثمالخنزير،لحموأكلالخمرلشربمنكمللموتحباًأشدهم

ذراريكم(.واسيمقاتليكمأقتلحتىتعالىاللهشاء

المارالأربعةالجيوشاجتمعتأنبعدالواقديذكركماالقدسدخولوتم

وبعدالبروثةشديدةأيامفيالمقدسةالمدينةحولالحصارمننطاقاً)فضربتذكرها

أبيمنإيلياءأهلطلب،المقاومةمنالنصارىوشسالحصارمناشهرأربعةمرور

)1(،الأمانلأنفسهمليضمنوابنفسهعمرالخليفةيتولاهأنعلىالصلحعبيدة

فيه:قالعمرإلىكتاباًوأرسلالطلبهذاعلىعبيدةأبوفوافقهم

من،الخطاببنعمرالمؤمنينأميراللهعبدإلى،الرحيمالرحمنالله)بسم

إلهلاالنياللهأحمدفإني،عليكالسلامبعدأما،الجراحبنعامرعبيدةأبيعامله

إنا،المؤمنينأميرياوأعلم،وسلمعليهاللهصلىمحمدنبيهعلىوأصليهو،إلا

ولقدويقاتلوننا،نقاتلهميومكلأشهر،أربعةنقاتلهمإيلياءمدينةلأهلمنازلون

ذلك،علىصابرونانهمإلاّوالأمطار،والبردالثلجمنعظيمةمشقةالمسلمونلقي

عليناأشرففيهالكتابإليككتبتالنياليومكانفلما،ربهماللهويرجون

صدبإلاّبلدهميفتحلاأنهكتبهمفييجدونإنهموقال،يعظمونهالنيبتركهم

حقنسألناوقدكتبهمفيعندهموهوونعتهصفتهيعرفوإنهعمرواممهنبينا

()2(.يديكوعلىعليناالبلدههنهيفتحأناللّهلعلوأنجدنابنفسكإلينافسرالدماء،

عليهفأشار،واستشارهمالصحابةجمعأنعنهاللهرضيعمرالخليفةردفكان

أبيوفدوجاء.المدينةويتسلمسيحضروانهبالإيجابعبيدةأبيعلىيردأناغلبهم

.18-5184ص،الشامفتوحالواقلي،1()

.08-184صالسابقالمرجع2()
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ليبلغوهالمؤمنينأميرعنفسألوا،النصارىمنوفدوبصحبتهمالمدينةإلىعبيد!

تحتيجلسالمسلميندولةقائدعمرشاهدواعندماعجبهمواشتدرؤسائهمطلب

ا!وصلهاحيثإيلياءإلىوخرجعمرأجابهمالحر،شد!منبهايحتميشجرةظل

ليحرروالمعراجالإسراءشهرفيالهجرةمنعشرةالسادسةالسنةمنرجبشهر

القدسودخل،الصلييالشركآصارمنوسلمعليهاللّهصلىاللّهرسولمسرى

المكبر.جبلطريقعن

معوالأمانالصلحوثيقةووقعالقدسإلىوصلعنهاللهرضيأنهكيفأما

كماالشأنبهذاعنهيروىفمما،والتاريخالسنةكتببهأفاضستممافذلكأسقفها

امتطىعنهاللهرضيأنهوغيرهمهشاموأبنالجوزيوأبنوالوافديالطبريذكر

مملؤةقربةيديهوبينتمرالأخرىوفي،سويقإحداهمافيغرارتانعليهاحمرأَبعيراَ

فعندما،الراحلةعلىالركوبلهغلاممعيتباثلكانوأنهللزاد،جفنهوخلفهبالماء،

يمسكوعمرالغلاموركبعمرفنزل،لغلامهالركوبدوركانالمدينةسوربلغ

وبكى،أكبروهفوقهاوغلامهالراحلةبمقودآخذأَالحصورونرآهفالماالعير،بخطام

وقال:)صفرونيوس(لنصارىابطريرك

إلىالعدلودولة،ساعةالظلمفدولةالدهر،علىباقيةدولتكم)إن

(.الساعةقيام

)1(:فيهاوجاءالعمريةبالعهدةعرفتالتيالأمانوثيقةعمروكتب

الرحيمالرحمناللّهبسم

أعطاهم،الأمانمنإيلياءلأهل،المؤمنينأميرعمراللّهعبدأعطىماهذا

لاأنهملتها،وسائروبريئهاوسقيمهاوصلبانهمولكنائسهموأموالهملانفسهمأماناً

منولاصليبهممنولاحيزّهامنولامنهاينتمصولاتهدمولاكنائسهمتسكن

بإيلياءيسكنولامنهمأحديضارولادينهمعلىيكرهونولا،أموالهممنشيء

المدائن،أهليعطىكماالجزيةيعطواأنإيلياءأهلوعلىاليهود،منأحدمعهم

نفسهعلىآمنفإنهمنهمخرجفمن،واللصوصالروممنهايخرجواأنوعليهم

.3/906الطبريتاربخ1()

م!سو!،لقصس
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إيلياءأهلأعطىمامثلوعليهآمنفهومنهمأقامومن،مأمنهميبلغواحتىوماله

بيعهمويخلي،الروممعومالهبنفسهيسيرأنإيلياءأهلمنأحبومنالجزيةمن

ومنمأمنهميبلغواحتىوصلبهمبيعهموعلىأنفسهمعلىآمنونفإنهموصلبهم

علىمامثلعليهقعدوامنهمشاءفمن،فلانمقتلقبلالأرضأهلمنبهاكان

يؤخذلافإنهأهلهإلىرجعشاءومنالروممعسارشاءومن،الجزيةمنإيلياءأهل

وذمةورسولهاللّهعهدالكتابهذافيماوعلىحصادهميحصدحتىشيءمنهم

بنخالدذلكعلىشهد.الجزيةمنعليهمالنيأعطواإذاالمؤمنينوذمةالخلفاء

.(عشرةضسنةوحضروكتبعوفبنالرحمنوعبدالعاصبنوعمروالوليد

يدلهأنالبطريركمنطلبالوثيقةكتابةمنعنهالنّهرضيانتهىأنوبعد

متقلدينالمسلمينمنآلافأربعةمعهماوسارفساراداود،مسجدمكانعلى

إلىبهممضىالنهايةوفيالمسجد،مكانعليهمليعميالبطريركوراوغهم،سيوفهم

البابوكان(محمد)بابالمسمىالبابوصلواحتىالمقدسبيتمسجدمكان

الجميعفتجشم،درجهعلىالزبالةمنالسورداخلفيمالانحداريغلقأنيكاد

نفسيوالنيهذاأكبر،الله):قالثموكالاًيميناًعمرونظرالصحنإلىاللخول

علىوكان(إليهبهأسرىانهاللّهرسولأخبرناالنياسلامعليهداودمسجدبيد!

وجعلرداءهعمرفبسط،إسرائيللبنيغيظاًالرومطرحتهمماكثيرزبْلالصخرة

فصلىداودمحرابمكاننحوعمرومضى،حذوهيحذونوالمسلمونالزبلهذايزيل

الأحباركعبسألعنهاللهرضيعمرالخليفةأنثموسجد،صسورةوقرأفيه

عليها،فدله،الصخرةمكانعنفأسلميهودياًوكانالفتحجنودمنكانالني

عنها.الزبلالمسلمونومعهعمرفأزالبالزبل،مغطاةوكانت

حيثالخشسبمنفبنيالحرمسعةفيالمسجديبنىأنعنهاللّهرضيأمرثم

الكنيسة،دخولرفضعنهاللّهرضيانهوروي.مصليآلافثلاثةلحوالييتسعكان

نحالفاًعمرفعلهاالسوابقمنسابقةتعدأنمنخوفَاَفيهاللصلاةالقيامةكنيسة

بازائها.وصلىجانباًفتنحى،الاسلاملعاليمبذلك

وعممالإسلامبهانشرعنهاللّهرضيلعمرالوضعاستقرأنبعدثم

النحاسيةالنقودوصك،الحسبةوأنشأالبريد،ورتب،الدواوينوأنشأ،العربية

،فتسم!س!لمح!
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الاَخروجههاوعلىسيف،ورسماللّهرسولمحمدعبارةوجهيهااحدعلىوكتب

إلىإداريًاالشامبلادقسمانهإلىإضافةوالهلالميموحرفوفلسطين)إيلياء(كتب

إلىفقسمهاامورها،ويسوسبهايهتممنالقدسوعلىعليهاوكينقسمين

بنعبيدةأباالأولىعلىوعين،المقدسوأرضوفلسطين،وحلبحوران،قسمين

ا!للصلاةإماماًقيصربنسلامةوعين،سفيانأبيبنيزيدالثانيةوعلى،الجراح

.)1(القدسفيومعلماًقاضياًالصامتبنوعباثة،القدس

صمببإنهالإسلاميالتاريخفيينعتوعمر-لعمرأولياتهن!وكانت

عنهاللّهرضياضفىإذالمميز،وطابعهاوقعهالهاالمقدسةالمدينةفي-كثيرةأوليات

محلليحل()القدساسمللمدينةواستبدلكاملةالإسلاميةالصيغةالصنيعبهذا

أنعلماً(المقدس)بيتعليهاأطلقثمومنالشامأهليسميهاكانكما)إيلياء(

به،تعرفالمقدسةالمدينةظلتلكن،الشريفالقدسيالحرمعلىأطلقالأسمهذا

الإسلامية.المصادرفيوروداَالأكثروظل

ذإزيارتهافيراغباًإليها،متشوقاًبالقدسالاتصال!دائمعمرظلوقدهذا

أثرعلىمأهـ-7963سنةعمواسطاعونفيهحصلالنيالعامفيزارهاأنهقيل

قيلإذ،العموموجهعلىالشامبلادوفي،الخصوصعلىبهاحلالنيالطاعونه

فإنحالأيعلىلكن،الصحابةمنالفَاَوعشرونخمسةوحدهاالمدينةفيتوفيأنه

شأنفيوردالنيعلىحريصَاَكانعنهاللّهرضينهلأمؤكدغيرالزيارةخبر

بينوقعأنهإلىإضافةبها،يحلالتيالأرضمنالخروجعدمحيثمنالطاعون

.هـ)2(18سنةأهـواوئل7سنةأواخر

كانفقد،القدسبأمرعنهاللهرضيعفانبنعثمانالخليفةاهتمامعنأما

بدايةتلكفكانت،المدينةضعفاءعلىسلوانعينأوقفوقدلاكيفجداَ،عظيمًا

.العصورمدىعلىالمقدسبيتفيأخرىلأوقاف

حيثعنهاللّهرضيطالبأبيبنعليالخليفةعهد!ااستمرنفسهوالحال

م.661هـ-04سنةاستشهاثهوحتىومرموقاًعظيماًمكاناًت!ذالمدينةظلت

.2/245،الاصابةحجرابن1()

.-1/026261،سابقمرجع،الجليلالأن!،الحنبليالدينمجير2()
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المقدسبيتهأالمهعابة

محل،الشامأهلدعاهاكما".،"القدساسمالإسلاميالعربيالعهدفيحل

نأعلى.العربيستسيغهلاالذيالاسماليهودية01ويروشالايماالرومانيةْ..الياء..

المصادر.مختلففيورودأَأكثركان.8المقدس..بيتاسم

نزلهاكما،وغيرهمالصحابةمنجماعةالعمريالفتحبعدالقدسسكن

وتفقدمعالمهاعلىلتعرفوامقدساتهالزيارةاو،لبمكواللعباثةإماآخرون

.المقدسبيتمنوالإحرامالحجشعائريبدأواأنمنهمالكثيرونرغبوقدشئونها.

حرصوقد.مكةإلىتوجههمقبلفيهاالإحراممآزريلبسونبعضهموكان

المكرمةمكةإلىحجهمقبلأوبعد،القدسإلىإضافيحجأداءعلىالمسلمون

.المنورةالمدينةفيالأعظمالرسولقبروزيارة

نذكر:القدسسكنوممن4أولأ

بنعُباثةهو.م586-644هـ:34هـ-ق38)1(:الصامتبنغبادةا-

الوليد.أباويكنى.القوافلةمنالخزرجبن....أصرمبنقيسبنالصامت

اللهرضيشهد.أسلمت.الخزرجابن...نضلةبنعبالةبنتالعينقرّةوأمه

خرجثممصرفتحشهد.اللّهرسولمعكلهاوالمشاهدوالخندقوأحدأَبدرأَعنه

توفي.أنإلىيزلفلمالشامإلى

بنعثمانخلافةفيالقدسفيمات.جميلاًجسيم!طويلأرجلاًعباثةكان

ولهبفلسطينوماتوالمشاهدبدرأَشهدفقد..أوس".أخوهوأما.عقبولهعفان

سنة.وثمانونخمس

سالمبنابراهيمبنامماعيلالفداءأبوالديننجم.عرفناْعباثةأعقابومن

الشامإلىنزحواالذينجماعينعلماءعلىدمشقفيدرس.8عباثة01إلىنسبهالمنتهي

الإصابةبهامشوالاستيعاب2/228والإصابة7/387سعدابنطبقات.)66الجليلنىالأ)1(

.وعبودوعبيلةوعابدعبدمثل.اسوعباثة.2/045

،لقصسم!س!كل!
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وتوفيهـ.962سنةهذاالصامتاعاعيلولد.البلادعلىالإفرنجحملةأثرعلى

.)4(كثيرخلقمنهواستفكمتواضعاًالأخلاقحسنكان.هـ307عامدمشقفي

الصوفي8ْالصامتبنموسىالشيضىَنذكرأيضاًالصامتآلومن

المقدسيالصامتيأحمدوالشيخَ.()الهجريالتاسعالقرنمتوصفةمنالمقدسي

.الهجريعشرالحاثيالقرنمتصوفةمنْ.

31(4ريحانلاأبو2-

ريحانةابنتهوكانتاللهرسولمولىانهذكر.الأزبويق!الانصاريكعونهو

الفضلاءمنكان.وروايةومماعصحبةله.بكنيتهمشهوروهو.اللهرسولسرية

فِىوقصنالمقدسبيتوسكنالشامنزلواالذينالأخيارالصحابةمن.الأخيار

الاقصى.المسجد

ولمماتوبهالمقدسبيتاهلمنكانريحانةاباإن)الجليلالأنسوفي

.(يعقب

المقدسي8العقيلىعبلةابىبنابراهيم-3

وأنسامامةابيعنروى):بقوله(186)صالجليلالأنسمؤلفذكره

.(الهجرةمنوخمسيناثنينسنةتوفيالمباركوابنمالكالأمامانعنهوروي

(418فيروزالديلمي4-

أباويقلالرحمنعبدأباويقداللهعبدأبايكنىالديلميابنويقال

قتلىإلىبعثهمكسرىكانالذينصنعاءفرسمن،فارسابناءمنالضحاك

وفدأياهمومحالفتهبحميرلنزولهالحميري)باسمأيضأفيروزويعرف،الحبشة

.6/8الذهبشذرات)1(

.477الجليلالأنس)2(

285والاصابه7/425َالكبرىوالطبقات916الجليلالأنس)3( / 156j1!المطبوعوالاستيعل

.6*34عسلاروابنو1624/71!الإصابةهامشعلى

و402ءوالاستيعل!.211-3/021والاصابة184و916الجليلالأنس:المصاثر-1)4(

م!سو!،لفس
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العنسي(الأسودقاتلوهووأسلموسلمعليةاللهصلىالنيعلىوصحبة

بيتفيروزسكن.اللهرسولعنروىوقد.بصنعاءالنبوةادعىالنيالكذاب

معاوية.خلافةفيهـوقيل53سنهعثمانخلافةفيبهاوماتالمقدس

فيروزبناللهعبد):ق!والضحاكاللهعبدولديهالجليلالأنسمؤلفوذكر

الضحاكلهيق!أخولهمبهوابنوالنسائيداودابولهخرجثقةمقدسيالديلمي

.(ايضاًثقة

(411أو!هبنادشك5-

وأ،الأنصاريالخزرجيالنجاربن....المننربنثابتبنأوسبنشدادهو

ولاه.الشاعرثابتابنحسانأخيابنوهوصحابي-الرحمنعبدابوويقليَعلى

قال.العمل!اوالاجتهادالعباثةعلىوعكفاعتزلعثمانقتلولما،حمصإمارةعمر

أبوقلى..والحلمالعملأوتيممنأوسبنشدادوكان:ْ+الصامتبنعبالة

سكن.فلسطيننزل.أوسْبنشداد"ْالأمةهنهوفقيهفقيهأمةلكلالد!رداء:*

59عنم776هـ:58عامسفيانأبيبنمعاويةخلافةآخرفيفيهاتوفي.القدس

هـ.05عامتوفيوقيلعاماً

تحتالرحمةبابمقبرةفييزارالمقدسببيتظاهرقبره"ْالجليلالأن!وفي

.."القدسفيوعقببقيةولهالصحيحينفيحديثا05ًولشداد.الأقصىالمسجدسور

(1831)صالجليلالأنسصعبعنهقدثابتأبوشدادَبنيعلىوَ

عنهروىثقةوكانالمقدسبيتفتحوحضرالشامأهلتابعيمنالثانيةالطبقةمن

.،جماعهَ

7/104944الكبرىوالطبقالتالجليلالأنس.كل/23الإعلام:الصالر)1( yلنهايةوالبدايةوا

وشددأوش!وتصغيرهالعطيةوالأوسالرجلحميوبهالذئبوالأوس.2/913والإصابة88/

وهيشدمنالمرة-والتشديدبالفتح-والشدةأحكمهبمعنى-والتشديدبالفتحالشيء

.الحربفيالحملة

سيلف،كل!سومو
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(1)التميميذوالاصابع6-

الذينالمددمن.اليمنأهلمن.النيصعب.الجهنيوقيلالخزاعيويقال

.المقدسببيتالشامنزلوا

الله؟رسولسألأنهعنهويروى.:يَمرَدبنثوبان".باسمالطبقاتصعبذكره

المقدسبيتإنزل:قال؟انزلانتأمرنيفأين،بعدكبالبقاءابتليناإن:اللّهرسوليا

نزله.انفكان.ويروحونإليهيغدونالمسجدذلكيعمرونذريةيرزقكاللّهولعل

وذيالخزرجيأوسبنشدادقبرالشرقمن)2(السوروخلف"ْالهرويقال

.)3(".أعلمواللهبفلسطينشدادوقيل.التميميالأصابع

)4(

زرلد4بناوصهبنمسعود7-

عليهغلبت.النجاريمحمدأبو،الأنصاريالنجاربنمالكبنغنَمبن....هو

وقيل.عليمعصفينشهدأنهوقيل.القدسسكن.مصروفتحبدراَشهد.كنيته

.الخطاببنعمرخلافةفيتوفيأنهأيضاً

.المقدسبيتأهلمنا.النجاريمحمدأبي.بْالجليلالأنسصعبذكره

يعقب.ولمبهمات

)5(قيسبنسلام8-

بيتعلىلمعاويةوالياًكان...الحضرميقيصربنسلامة..اممهفيوقيل

عقب.فيهولهبهمات.المقدس

1/484الإصابةبهامشالأصحابامماءفيوالاستيعاب1/284والإصابة،916الجليلنسالأ)4(

للهروىِ.الزياراتمعرفةإلىالإشاراتوكتاب7/424سعدلإبنالكبرىوالطبقات

الشريف.الحرمسوراي)2(

.28صلزياراتامعرفةإلىالإشارات)3(

3/904والإصابة1/235والقاهرةمصرتاريخفيالحاصرةوحسن916الجليلالأنس:المصادر)4(

.3/944لاستيعابوا

.ا/602الحاضرةوحسن2/131والاستيعاب2/28Xوالإصابة916الجليلالأنس()5

لفس،لمح!س!مو
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ارزقسع4بنوائله9-
)1(

محمد.أبايكنىوقيل.إليهافارجعالكتابهذامنسابقةأجزاءفيذكرهمر

بقريةدمشقمنبالقربمنزلهوكانالشامسكن.قرصافةأباوقيل.الأسقعأباوقيل

بها.وماتالمقدسبيتإلىتحولثم)2(.الصّفةأهلمنوهو،البلاطلهايق!

71(8حرامأمبنأبئأبو-01

بنوقيلالخزرجيالأنصاريالنجارمالكبنغنمبن....أبيبنعبداللّههو

أنسالصحابيخالةملحانبنتحرامأموامه.ذلككيروقيلعمروبنوقيلكعب

كان.الإسلامقديمامرأتهابنوقيل.الصامتبنعباثةعمهأوخالهرباه.مالكبن

منماتمنآخروهو.المقدسبيتسكناللهرسولمعالقبلتينصلىقدففملاًخيرأ

الله.رسولعنروىوقد.هناكعقبولهفيهاالصحابة

8سلامبنيزيدا-ا

الملكعبدعهد.بهوولد.المقدسبيتاهلمن.مروانبنالملكعبدمولى

الشريفالحرمبناءعلىبالإشرافوولديهسلامبنيزيدمولاهوإلىحيْوةبنرجاءإلى

فيالم!صرفعلىووكل...أ:174()صالجليلالأنسصعبيقولهذاوفي.

وطبقات3/644والاستيعاب3/626والاستيعاب168الجليلوالأنس7704الكبرىالطبقات)1(

.235!القراء

علىيقضيأنالأنصاراحسانيستطعولمالمدينةنزلواالذينالمسلمينفقراءهم:الصفةأهل)2(

كانمحمصشعيرفيهوعاءالنيدارصحنفييوضعالليلجنفلأا.يعانونهاالتيالفاقة

الصفة..إلىيلذونمأوىيجدونلاوكانالذين،الجاثعونمنهليأكلالمسلمينمدمنيشزى

جوانبه.يسترمالهوليسسقفذاوكانالمسجدمنالشماليالجزءوهي."

الحبشيوبلالالغفاريذرمثلاًابومنهمفكانالمدينةفيغرباءلبائلهممنالصفةأهلكان

كليطلبالنيكانماوكثيرأ-5/158الإسلاميةالمعارفدائرة-.وغيرهمالفارسيوسلمان

.العشاءفييسضيفونهنالصفةأهلمنجماعةمنهمواحدكلي!ذأنالمدينةأغنياءمنمساء

بنفسه.يبداالسلامعليهوكك

و2/273والهامشمن14صو4/13والاستيعابوالإصابة916الجليلالأنى:المصلأر)3(

.مم/04سعدابنوطبقاتالهامقمن762ص

،لقصسم!سو!
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)4(.الكنديجرولبنحيوةبنرجاءالمقدمأباإليهيحتاجوماوالقبةالمسجدعمارة

إليهوضمعنهاللهرضيالعزيزعبدبنعمرجلساءومنوالأعلامالعلماءمنوكان

وولدلِهالمقدسبيتأهلمنمروانبنالملكعبدمولىسلامبنيزيديدعىرجلأ

ببيتلهفصنعواللصناعوتكوينهاالقبةعمارةمنيختارهماوصفالملكعبدإنويق!

فأعجبهالسلسلةقبةلهايقالالتيالصخرةقبةشرقيهيالتيالصغيرةالقبةالمقدس

يفرغوانبأمرهاوالقيامعليهابالنفقةويزيدرجاءوأمركهيئتهاببنائهاوأمرتكوينها

والعمارةالبناءفيوأخذواالسخاء(.على)دلالةإنفاقاًينفقاهأندونإفراغاًعليهاالملى

.كلامفيهلمتكلميبقولموالبناءالعمارةوفرغالعملأحكمحتى

غربيهإلىالمسجدشرقيمنالقبلةعندالمسجدصدرفيهوالذيالبناءوكان

رجاءفكتبالمغاربهبجامعالآنالمعروفالمكانإلىعيسىمهدعندالذيالسورمن

والمسجدالمقدسبيتصخرةبناءمنبهأمرمااللهأتمقدبدمشقالملكعبدإلىويزيد

فرغأنبعدالنفقةمنالمؤمنينبهامرممابقيوقد.كلامفيهلمتكلميبقولم،الأقصى

إليهمافكتب.إليهالأشياءأحب!االمؤمنينأميرفيصرفهادينارألفمايةوأحكمالبناء

فكتبا.المباركالشريفالبيتعمارةمنوليتمالماجايزةلكماالمؤمنينأميربهاأمرقد

الأشياءأحب!افأصرفهااموالناعنفضلأنسائناحليمننزيدأنأولىنحن:إليه

.،عليهاوأفرغتفسكبتالقبةعلىوتفرغتسبكإليهمافكتب.إليك

)2(فحَيريزالجمَحيبنعبدالله-12

المدينةأهلعلينايفخرأن.:ْحيوةبنرجاءقال.زمانهفيالشامعابدكان

الأرضلأهلأماناًبقاءهأعدكنتوإن.محيرزابنبعابدنانفخرفأناعمرابنبعابدهم

.المقدسبيتسكانمنوكان.99Aسنةمات88

4سودةأبيبننوياد-13

)3(.الثقاةمنوهوهريرةوأبيالصامتبنعباثةعنروى.مقدسي

073rعامتوفي.بيسانفيحيوةبنرجاءولد)،( : 112X.

.7/447الكبرىالطبقات.1/68الحفظتذكره.1/116الذهبشذرات.184الجليلالأنس()2

.184الجليلن!الأ)3(

لقصس،موس!!
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المقدسبيننزلاء4ثانيا

عمرمنهم.وغيرهمالصحابةمنكثيرونالعربيالفتحبعدالمقدسبيتنزل

الذينوهم)سفيانأبيبنومعاويةالعاصبنوعمروالوليدبنوخالدطاباطبن

ومرةالداريوتميمجبلبنومعاذالجراحبنعبيدةوأبو(العمريةالعهدهعلىيف*-را

ايضاً:ومنهمسفيانأبيبنويزيدأمامةوأبوالعاصبنعمروبنوعبدالنّهكعببم

(1)8أحطببنخيَحَبنتصفيةالمؤمنينأم-ا

وقعتالتيالسبايابينكانت.السلامعليهموسىأخيهارونإلىنسبهاينتهي

نأفكان.للهجرةالسابعالعامفيوخرابها.خيبرْ..سقوطبعدالمسلمينأيديفي

حليمة،صفيةوكانت.المؤمنينأمهاتإحدىفكانتوتزوجهالنفسهالرسولاصطفاها

به.وصلتالزيتونجبلوصعدتبهفصلتالمقدسبيتقدمت.ففملة،عاقلة

معالبقيعفيودفنت.لمعاويةمستقروالأمرللهجرةخمسينسنةحواليوماتت

المؤمنين.أمهات

21(8الحبشىرياحبنبلال2-

والمشاهدوأحدأبدرأالأعظمالرسولمعشهدالإسلامفِىأذنمنأولصحابي

عليهاللهصلىمحمدسيدناوفاةوبعد.الجراحبنعبيدةأبيبينهالنيوآخى.كلها

مجاهدأَ.الشامإلىخرجوسلم

رضيطلبالمقدسبيتفتحبعد،المنورةالمدينة،عاصمتهإلىعمرعوثةوقبل

الجليل:الأنسصعبيقولهذاوفي.وقتهاجاءالتيللصلاةيؤذنأنبلالمنعنهالله

ناأردتما:المؤمنيناميريا:بلالق!؟اللهرحمكلناتؤذنألا؟بلاليا:عمرق!أ

هنهفيأمرتنيإذسأطيعكولكن.وسلمعليهاللهصلىاللهرسولبعدلأحدأؤذن

عليهاللّهصلىنبيهمذكرواصوتهالصحابةوععتبلالأذنفلما.وحدهاالصلاة

.3/14والطبري4/346-934والإستيعل!الصحابةتمييزفيوالإصابة.017الجليلالأنس()1

م.6791بيروت.353-363الرحمنعبدلعائشةالبيتا-لطوموسوعة

.1/141والاستيعاب1/165والإصابة386-7/385الكبرىلطبقاتوا164الجليلالأن!)2(

،لقطسم!طدم!لح!
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ومعذعبيدة(بيمنبكاءأطوليومئذالمسلمينمنيكنولمشديدأبكاءفبكواوسلم

.أاللهرحمكماحسبكماعمرلهماقلحتى.جبلبن

القدس.فيذلكوكان.المرةهنهسوىالرسولوفلأبعدبلاليؤذنلموهكذا

خلافةفيسنةوستينبضعابنوهوعشرينهجريةسنةدمشقفياللهرحمهتوفي

عمر.

8"أأشدادأبيزهيربنبنغنمبنعياض3-

ابنعبيلهأبيعمابنوهو.صطاًعحاًكان.صحابي.فهربنيمنقرشي

بلادفاتحوعياض.الصحابةمنالشامنزلفيمنكان.عمتهابنوقيل.الجراح

.الرومبلادإلىطوروسجبدفِىالدربَاجتازَمنأولوهو.والرقةالجزيرة

حماماًفيهاوبنىالمقدسبيتغنمبنعياضدخل:َالجليلالأنسصبق!

لهوماومات.سنةستينابنوهوعمرخلافةفيعشرينسنةبالشاماللهرحمهمات.ْ.

القريبة"البطركْبركة6ْعلىيقومعياضَحمام"كانربما.لأحددينعليهولام!

.)2(الخليلبابمن

311(4-أبوالدراداء

ابنعويمروقيل.الخزرجيقيسبنزيدبنعويمرواممهالجليلالصحابيهو

ابنةلهمفقدكانت."الدرداءْأمزوجتهَواسم.ْالدرداءأبووكنيتهَ.عبدالله

آخىحكيماًعاقلاًفقيهاً.منهأصغر.للنيمعاصرأكان.بهاَفعرفاAaعياهاَ

الأجلاءاللهرسولأصحابمنالد!رداءأبووكان.الفارسيسلمانوبينبينهالرسول

الذينالأنصارمناللهرحمهوكان.كثيرةمشاهدمعهوشهدأحاديثعنهحدثوقد

من؟وعياض.1/128والاستيعاب1/05والإصابة793الكبرىوالطبقات166الجليلالأنس)1(

.-بالفتح-البدلبمعنى-الواووفتحالعينبكسر-العوض

.أقدام04العمقمنولهايارثة48وعرضهايارثة08البركةهنهطول)2(

4/95-والاستيعل!4/61والإصابة184و166الجليلوالأن!193393-ولالكبرىالطبقات()3

06.

م!لمدمو!،لقطس
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الفتوحفِىوشاركالمقدس!بيتفزاربهاونزلالشامإلىخرج.القرآنجمععلىتوفروا

!الإسكنل!وية.مصرفتحفشهدالإسلامية

عقبولههـ.31سنةوقيلم652:هـ32سنةبدمشقعنهاللهرضيتوفي

ثمشق.أبوابمنبابمنبالقرباللرداءأمزوجتهوقبرتبرهإلىويشار.بالشام

والحسنوالزهدوالفهموالعدلبالفقهاللرداءأموصفعلىالمراجعوتجمع

نصفوبدمشقسنةنصفبهوتقيمالمقدسببيتالمساكينتجالسوكانت.والجملى

زوجها.معتنتقل.سنة

4(1)عو!بنالرحمنعبد5-

لهمالمشهودالعشرةأحد.مُرّةبنكلابمنزُهرةبنيمنقرشيمحمد.أبوهو

السابقينأحد.فيهمالخلافةعمرجعلالذينالشورىأصحابالستةوأحد،ببنة

.كثيرأملاًفكسبتبرأكان.المشاهدوسائربدرأشهد.الثامنهوقيل،الإسلامإلى

علىحملثم.دينارألفبارعينتصدقثممالهبشطرالرسولعهدعلىتصدق

فيكثيربم!تصدقالوفاةحضرتهولما...راحلةوخمسمائةاللهسبيلفيفرسخمسمائة

بالبقيع.ودفنالمنورةبالمدشِةمات.حديثا65ًالصحيحينفيله.اللهسبيل

216(ذرالغفاركطأبو6-

بالتواضعاشتهر.الساثسأوالخامسترتيبهوكان.كبارهممنصحابي

شغوفاً،التقوىشديدكان.المسيحالسيدذلكفييشبهأنهيق!حتى.والزهد

فيهق!.حديثا31ًمنهاومسلمالبخاريذكرحديثا281ًإليهنسبوتد.بالعمل

"ْ.ذرأبيمنلهجةأصدقالغبراءاقلتولاالخضراءأظلتما:َاللهرسول

سعدبنوطبقات.بعدهاوما393ءالإصابةهامشعلىوالاستيعاببعدهااوم41!الإصابة)1(

4/59.والإعلامبعدهااوم12الا

المعارفوداثرة4/61والاستيعل!46*243لإللزركليالإعلام،166الجليلالأنر:المصاثر)2(

.1/477الإسلامية

،لقطسمولمهمو!وو

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مشاركةعلىالفقراءيحرضوأخذ.دمشقذرأبيسكنعثمانعهدوفي

إلىعثمانفاستقدمهالخليفةإلىمعاويةفشكاه.هؤلاءفاضطرب،أموالهمفيالأغنياء

فعلتالفقراءعنأموالهمالأغنياءمنعتقبيحفيرأيهنشرواستأنففقدمها،المدينة

fعامماتوبها(")الرّبنةإلىعثمانفنفاهمنهالشكوى 652 : - 32A.يكنلمماتولما

يكفيه.مادارهفي

بيتدخلجُناثةبنجُندبواممه،الغفاريذرأبو".الجليلالأنسصدبقال

...المقدس

)2(4ارزحباركعب7-

منالجاهليةفيكان.اسحاقابو،رُعينذيآلمنحميرمنماتعبنكعبهو

دخلعمر.خلافةفيوقيلبكرأبيخلافةزمنفيأسلم.اليمنفياليهودعلماءكبار

لبسللقدسزياراتهإحدىوفي.القبلةموضعفيعنهاللّهرضيواستشارهالممدسبيت

منالمستمدةبرواياتهوغيرهاالشامكعبوملأ.مكةإلىتوجههقبلفيهاالإحراممآزر

.عفانبنعثمانخلافةفيم32:653-سنةبهاوتوفيحمصسكن.اليهوديةالأخبار

)3(4الفارسحسلمان8-

غزوة.مشاهدهْأول.فارسمنأصله،الخيربسلطانيعرفعبداللّهأبو

،خيرأكان.اللهرسولمعغزوةذلكبعديفتهولم.بحفرهأشارالنيوهوا.الخندق

النيالدرداءأبيعلىنزلالشامنزلوإذا.القدسقدممتقشفأزاهداَعالماً،فاضلاً

كيلومترأخمسيننحومسيرةعلى(رحرحانجبل)شرقيفييقعالحجازيةالمدينةهنهمكانكان)1(

.عامالفمنأكثرقبل-بالفتح-الربنهخربتوقد.الحناكيةبلدةمنالشرقيللجنوب

لقرامطة.ادمرها

.7/445لكبرىالطبقاتوا6/85والإعلام3/315الإصابة،186الجليلالأن!؟المصاثر)2(

7/3:الكبرىوالطبقات،166الجليلالأنس:المصادر)3(

.6/85والإعلام2/56-61والاستيعاب26/والإصابة18-931

لقصس،موسو!

http://www.al-maktabeh.com



بنعليوكان.البيتآل!مناسلمان:الشريفالحديثوفي.بينهمااللهرسولآخى

الحكيم.بلقمانيلقبهالطالبأبي

وكانعفانبنعثمانخلافةفيهـ.37هـأو36سنةفيهاوتوفي،المدائنولي

الزاهد.العاثلالحاكممثالكانولايتهوفي.المعمرينمن

(411الانصاريالخزرجعمروبنبنغقبة9-

إليه.فنسببدرماءنزلأنهقيل.بكنيتهمشهور.البدريمسعودأبوهو

علي.أصحابمنكان.القدسنزل.الأرجحعلىبدرغزوةشهد.صحابي

هجرية.أربعينسنةبعد،المنورةبالمدينةوقيلبهاوماتالكوفةعلىمرةواستخلف

21(4سلامبنعبدالله-01

عليهالنييوسفذريةمنالحارثبن(اللامبتخفيف)سلامبناللّهعبدهو

المقدسبيتفتحشهد.عبداللهالرسولمماهأسلمفلماالحصيناممهوكان.السلام

هـ.43سنهالمنورةبالمدينةمات

31(8زيدبنسعيد-اا

.الخطاببن!فاطمهأختهوزوجالخطاببنعمرعمابن،العدويالقرشي

معر،فة.وقصتهبيتهفيعنلهعمراسلاموكانعمرقبل،قديماًاسلامهوكان

أحدوهو.فتحهازمنالممدسبيتونزلدمشقوفتحاليرموك."سعيد".شهد

سنةوقيلوخمسينإحدىوقيل.هجريةخمسينسنةتويا.بالجنةلهمالمشهودالعشرة

سنة.وسبعينبضعأوعاشبالمدينةودفن.وخمسيناثنين

.3/501والاستيعاب2/094الصحابةتمييزفيوالإصابة167الجليلالأنس:المصادر)1(

بنا2/35لكبرىالطبقاتوا2/38والاسمَيعاب2/032الإصابة،167الجليلن!الأ:المصادر)2(

.7/443عساكر

.2/2والاستيعاب2/46والإصابة385-3/937لكبرىالطبقاتوا167الجليلن!الأ:المصادر)3(

م!س!لمح!،لقصس

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وقاصأبيبنسعدأ-2
)1(

ستة.بعداسلامهفيسبعةسابع.اسحاقأباويكنى.زهري.قرشي

بالجنةلهمالمشهودالعشرةوأحدالشورىعمرفيهمجعلالذينالستةاحدوهو

النيوهوالكوفةوولي.العراقفتحمنراسوكان.فارسقتالتولى.موتاًوآخرهم

كان.المدينةفيودفنهجرية55سنةتوفي.بعمرةمنهوأحرمالمقدسبيتقدم.بناها

سنة.وسبعينبضعالعمرمنله

4)2(أبوهريرةأ-3

فيقيلماأشهروهذا.هريرةأبوالأزدمنالدّوسيصخربنالرحمنعبدهو

أسلم.الجاهليةفيمسكيناً،يتيماًنشأ.فتحهوشهدالمقدسبيتقدم.أبيهواسماممه

:البخاريوق!.الكثيرعنهوروى.وسلمعليهاللّهصلىالنيخدمةهـولازم7سنة

وتابعي.صحابيبينرجلثمانمائةمناكثرهريرةأبيعنروى

صغيرةهرةليوكانتأهليكنمأرعىكنت..:ق!هريرةبأبيكنيتهوعن

فكنونيبهافلعبت.معيبهاذهبتالنهاركانوإذاشجرةفيالليلفياضعهافكنت

رسولفسمانيصخربنكسعبدالجاهليةفيامميكان.ْأيضاًوق!.8ْهريرةأبا8.

...الرحمنعبدوسلمعليهاللّهصلىاللّه

بسنةوفاتهوقبل.سفيانأبيبنمعاويةخلافةآخرفيالمنورةالمدينةفيتوفي

وسلم.عليهاللهصلىالنيزوجعائشةعلىصلى

.م961-684687!-!ق3)3(العباسبناللهعبد-14

العباسيين،الخلفاءجد.الأمةحبر.صحابي،العباسابو،اللهرسولعمابن

..أنوالمعروف.المقدسبيتنزل.وتقواهبورعهمشهور.المعروفينالحديثرواةمن

.2/18والاستيعاب33ءوالإصابةا3/37سعدابنوطبقات167الجليلالأنس:المصادر)1(

4.02/والاستيعابوالإصابة4/325لكبرىالطبقاتوا81-4/08الإعلام،167الجليلنىالأ)2(

.4/228والإعلام2/033والاستيعاب2/023والإصابة168الجليلالأنس:المصاثر)3(

،لف!رموس!!
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مدفونوعبداللّه.عبداللهأخافيهاوالمدفونفلسطينشهداءأحد..العباسبنالفضل

الطائف.فيالعباسيالمسجدفي

4()1ارزشجعيعو!بنمالكبنعو!-15

صحابي..ذلكغيروقيلالرحمنعبدأبووقيلمحمدأبوقيل.كنيتهفيمختلف

إلىتحولبكرأبيخلافةوفي.الدرداءأبيوبينبينهالنيآخى.حُنينقبلأسلم

بنالملكعبدخلافةهـفي73سنةمات.حمصونزاالمقدسبيتفتحشهد.الشام

.مروان

،(21ارزنصاريجمعةأبو-61

جندباممهوقيل.اممهفيمختلفبكنيتهمشهورالقاريويقالالكنانيويق!

بيتقدم.مصرفتحشهد،صحابي.حبيبوقيلسباعبنجنيدوقيلسبعبن

هـ.77سنةبالشامماتللعباثةالمقدس

.م613-734296!-!ق.3101(العدويالخطابعمربنبناللهعبد-ا7

فأبى.الخلافةفييبايعوهأنجماعةعليهعرضعفانبنعثمانقتلولماصحابي

الشاموذروةذروةشيءلكل".قولهينسبوإليهفلسطينقدم.سنةستينالناسأفتى

مكة.فيتوفي.بعمرةمنهوأهلّالمقدسبيتنزل8"عسقلان

4()الثقفيسويدبنالشريد18-

نأفيهيصليأننذرلأنهالمقدسبيتقدم.والمدينةالطائفسكن.صحابي

3/131والاستيعاب.7004لكبرىالطبقاتوا3/43والإصابة168.الجليلالأنس:المصاثر)1(

العدنانية.منعيلانبنقيسمنغطفانمنقبيلةوأشجع

.168الجليلوالأنس4/38الاستيعاب،23ءالإصابة:المصا!ر)2(

سعدلابنالكبرىوالطبقات4/246والإعلام347ءوالإصابة168،الجليلالأنس:المصادر)3(

.4ي!14

.5/513الكبرىوالطبقات4/421والاستيعاب2/148الإصابة،916الجليلالأنس:المصاثر)4(

لقصس،لح!سوم!
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معاويةبنيزيدعهدفيمات.لهوأذنذلكفيواستأذنهاللهرسولعلىمكةاللهفتح

.سفيانأبيبن

"1)ئفيرالحضرمىبخبيربن-91

عبدخلافةفيثمانينسنةوماتبكرأبيخلافةفيأسلم.الرحمنعبدأباويكنى

للعباثة.المقدسبيتأتى.الحديثمنروىفيماثقةوكان.الملك

الذيناحدالعبليويقدلكنانياويقالالتميمى.الجدعاءأبيبناللهعبد02-

اللّه.رسولصحابةمنالمقدسبيتزاروا

)2(حَلحلةبنذؤيببنقبيصة-21

خاتمعلىكان.القدسزار.ثقةكان.اسحاقأباوبكنىقميربنيبنخزاعي

.المذكورالخليفةخلافةآخرهـفي86سنةتوفي.مروانبنالملكعبد

)3(عامرالقرَنىبنأوشى-22

معصفينشهد.وسلمعليهاللّهصلىالنيادرك.مشهورزاهد.منحجمن

والخليلالقدسبتاريخالجليلنسالأصمبذكر.التابعينخيارمنوكان.علي

ببيتعنهاللهرضيبعمراجتمعانهقيلأ...:بقولهالمقدسلبيتأوش!زيارةحديث

فيوصليتواعتمرتحججتقد:لعمرفقال،الموسمفيلقيهإنماوقيل،المقدس

فجهزه.الأقصىالمسجدفيصليتأنيوثدتوسلمعليهاللّهصلىاللهرسولمسجد

راجلاًغازياًوخرجالكوفةأتىثمفيهفصلىالأقصىالمسجدوأتىجهازهبسنعمر

فاستشهد.فؤاثهأصابترميةجاءتهوهناك..أرمينيةثغرإلى

)4(اْوسبنمالك23-

المدني.نصربنيمنالنصريربيعةبنعوفبنالحدثانبنأوسبنمالكهو

.7/044الكبرىالطبقات،186الجليلالأنس!:المصادر)1(

.7/447الكبرىوالطبقات84)الجليلالأنس)2(

.6/161الكبرىوالطبقات1/115الصحابةتمييزفيوالإصابة183الجليلالأنى()3

.3/38والاستيعاب3/933والإصابة/168الحفظتذكرة()4

-،لفسم!لمدم!!
http://www.al-maktabeh.com



بالبلاغةمذكورالعربفصحاءومنالأثباتالعلماءمنوهو.صحبةلهقيل.مخضرم

عمرعنروى.عمرزمنفيقومهعريفوكان.المقدسبيتفتحشهد.والبيان

سنة.وتسعينأربعابنوهوهـ.29سنةبالمدينةمات.وغيرهموعليوعثمان

(1)الربيعبنمحمود-24

النيأدركإنهيقلى.محمدأبايكنىوقيلنعيمأبايكنى.الأنصاريالخرجي

ببيتنزل.الصامتبنعباثةخق.سنةخمسينابنوهووسلمعليهاللّهصلى

سنة.وتسعينثلاثابنوهوهـ.99سنةمات.وعمرةبحجمنهواهلالمقدس

)2(ارزشعريبنغَتمبنالرحمنعبد-25

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولبعثةمنذجبلبنمعاذلازم.المقدستيتقدم

بالشامالناسلتفقيهعمربعثهاالتيالبعثةضمنمنوكان.معاذماتحتىاليمنإلى

هـ.97عاممات

للعباثة)3(:،إليهاالخطاببنعمردخولبعد،المقدسبيتزارواالذينومن

2-Eفيها.الطاعونوقعلما،المقدسبيتعلىاللهعمررضيعاملعبيد

لاوجعلعليهايصليوهوتغسلالجنايزفجعلت.عليهاسمعملهعمركان

.الشبابإلاالجنازيحمل

قبلمنكانمنكل:والختن3/421والاستيعاب3/316والإصابة-168916الجليلالأنس()1

.صاهرهبمعنىوختنه.الإبنةوزوجوالأخالأبمثلالمراة

.183صالجليلالأنسعننقلاً)2(

.183صالجليلالأنسعننقلاً)3(

،لقطسمو!دمو!
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الامويلا8الخلا!لاصؤِالقدس

ممثلةالراشدةالخلافةبعدالأمويةللخلافةالقدسعلىالولايةانتقلت

لكنه،للهجرة04سنةالقدسأرضعلىبالبيعةنوثيالني،سفياناببنبمعاوية

ذهبياًيعدالنيالعصرجاءانإلى،لخلافتهمقرأَإياهامتخذأدمشقفيالإقامةفضل

الملكعبدعصرهوذلكبنائهاوإعاثةبعمرانهاالاهتمامحيثمنللقدسبالنسبة

وذلكوعظمتها.هيبتهاللقدسأعادافقد،الملكعبدبنوالوليدمروانبن

الإطلاقعلىالإسلاميةالدولةفيالمراكزأعظممنفغذت،ودينيةسياسيةلأسباب

لسورالجنوبيةالزاويةبجوارالقصوروأشادوابها،الحطيةالأسواربنياانهماإذ

بعد.فيماالفاطميةثمالعباسيةثمالأمويةالعهودفيالقدسامراءليسكنهاالمسجد،

:الطبقاتفيجاء

بنخليفةذكركمانفسهاالمقدسبيتفيبلافةالملكبعدبويع)وقد

بهنهالملكعبدوعهد،الأقصىوالمسجدالمشرفةالصخرةقبةتشييدوتولىخي!،

سلامبنيزيدومعهحيوةبنرجاءالمقدامأبوالعلماءالأعلامأحدإلىالجبارةالمهمة

هـ66عام(المشرفةالصخرةوقبةالأقصىالمسجد)بناءالبناءفيالبد!وكان،مولاه

هـ-72عامالبناءوتملتشييدها،سنينلسبعمصرخراجالملكعبدوأوقفم،685

بدمشقالملكعبدإلىويزيدحيوةبنرجاءكتبالانجازذلكمنالانتهاءوبعدم.73

فيها:جاءرسالة

والمسجدالمقدسبيتصخرةقبةبناءمنالمؤمنينأميربهأمرمااللهأتم)وقد

انبعدعليهالنفقةمنالمؤمنينأميرأمرممابقيوقد،كلاملمتكلميبقولم،الأقصى

احب(.فيماالمؤمنينأميرفيصرفهادينارألفمائة،وأحكمالبناءفرغ

المسجدصحنفييجلسكانإذ،نفسهالاسلوبالملكعبدبنسليمانواتبع

.هناكإلىخصيصاًجاءالنىِالوفدمنالتهانيويتقبلالأقصى

منبلغإذالعزيزعبدبنعمرالخليفةأيامفيبالقدسالاهتمامواستمر

تكريماًالمشرفةالصخرةعنداليمينالناستحليففيشرعأنللقدستعظيمه

لحرمتها.وتشريفاً

لفس،كل!سومو
http://www.al-maktabeh.com
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العباسية4الخلافة!القدس

إلىوالعنايةبالرعايةوأولوهاعظيماًاهتماماًبالقدسالعباسيينالخلفاءاهتم

جعفرأباأنحيثعليهاأتىالنيالزلزالأثرالخصوصوعلىجدأكبيرحد

الزلزالذلكاحدثهالنيالأقصىالمسجدمنالكبيرةالأجزاءبترميمأمرالمنصور

علىقطعهقدكانلنذروفاءوكذلكم(،^--/758)014سنةالحجمنرجوعه!ط

!خرض،تفملنأموالمنالمسلمينبيتفيماكلأنلهقيلانهالرغمعلى،نفسه

كلولىربأنقواثهوسائروعمالهامرائهإلىأرسلبل،يعجزهلمذلكلكنالاعمار،

كانمماصناعةواحسنوامقأوثقفبنوهالمسجد،أرولَةمنرواقبناءمنهمواحد

أمريديهبينالم!لقلةالمنصورأنقيلهـوكذلك154سنةفيذلكوكانعليه

دنانيروضربتالحرمأبوابعلىكانتالتيوالفضيةالذهبيةالصفاثحبقلع

(.1)عمارتهعلىوانفقتودراهم

الزلزالأثرجديدمنالمسجدفرمم(خرى،بإصلاحاتقامالمهديفإنكذلك

وق!:إليهالأمررفعأد!هـبعدأ58سنةثانيةحدثالني

(.عرضهفيوزيدواطولهمنأنقصواالرج!منوخلاوط!المسجدهذا)رث

216سنةالقدسزارأنبعدالمسجدبإصلاحالآخرهوقامالمأمونفإنكذلك

عبداسممكاناممهبوضعكذلكوقامله،والشماليةالشرقيةالأبوابببناءهـوأمر

علىكتبفلساًالمأمونضربوأيضاًالتغيير،كشفمماهوكماظلالتاريخلكن،الملك

.)2(أومائتينعشرةسبعسنةبالقدسالفلس!هذاضرب،الله)بسممداره

قبةأبواببصنعبالثهالمقتدرالخليفةأمالسمِدةأمرتم139هـ/103سنةوفي

قبةسقفمنجانببدملاحأمرتكما،مذهبةكلهاوكانتالمشرفةالصخرة

)3(.(الصخرة

.43ص،المقدسبيتتاريخ،الجوزيابن4()

.1/311،الزاهرةالنجوم،بردىتغريابن2()

.5/251-267،الشامخططعلي،كردمحمد3()

لفس،موسو!
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لقصس،سو!مو
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بينوقعتفتنةنتيجةالقيامةكنيسةاحترق!الأخشيديكافورفترةوخلال

ترميمهافتولى،توفيلكنهالكنيسةبناءإعاثةكافورفحاول،والنصارىالمسلمين

.المقدسبيتبطريرك()خريستوذولسالبطريرك

حدإلىالعباسيينفترةفينعماالمقدسوبيتالأقصىالمسجدأن:والخلاصة

الحكيمبرناردالمسيحيالحاجانحتى،والاصلاحاتالخدماتحيثمنجدأكبير

فق!:أوضاعهاعنتحدثالقدسزارعندما

مستتب،العاموالأمنتامتفاهمعلىفيهاكانواوالمسيحيينالمسلمين)إن

مكانها،امتعتيوتركت،حماريأوجمليوماتبلدإلىبلدمنسافرتإذا:وأضاف

يد.تسمهلمحالهعلىشيءكلس!دالمجاورةالبلدةمندابةلاكتراءوذهبت

بيتفيالهداياوتباثل،وشارلمانالرشيدهارونبينالسفاراتتباثلأمروما

بعضالمقدسبيتفيأسسشارلمانأنحتى،غريببأمرالعباسينِعهدفيالمقدس

وكانت،للحجاجالحسنةلمعاملتهمالمسلمينيمتدحوكان،ومكتبةنزل()جمعنزالالأ

أجرىالمأمونعهدوفي)مايو(أيارمنعشرالخامسفيسنويةسوقالمدينةفيتعقد

.المقدسالقبرمبانيفيالاصلاحاتبعضالبطريرك

هيأتوقد،كاملةبصورةوأسلمتهاالمقدسبيتتعريبتمنفسهالوقتوفي

بهاالحيطالأخضروالريفوالتجاروالحجاجالعلماءأماموانفتمهاالمدينةحرمة

أهلىحباقداللهأنيقولالنيوالخبروالعوز،الاضطرابمنآمنةحيلإلسكانها

منتمامأبمنجل!تكنلمأنهابيد،الشأنهذافيدلالةلهوالعافيةالرخاءالمقدسبيت

(.1)المشقة

.136137-ص،الإسلاميةالفترةيخاالقدس،الدوريالعزيزعبد1()

لقصس،موسو!
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الفاطمية8الخلاقلاجؤالقدس

،الشامبلادفيوالفاطميينالأخشيديينبينحصلالنىالصراعأثرعلى

حمايتهمتحتالقدسفانضوتالفاطميونانتصر،الخصوصوجهعلىالقدسوفي

تكنلمالتيالسيطرةتلك،اللهلدينالمعزالفاطميالحرعهدفِىوسيطرتهم

علىالهجوماعتادواالذينالبحرينقرامطةمعالفاطميينصراعبسببمستقرة

هبوافقدهـ،036-363سنتيبينمتقطعةفتراتعلىالقدسوعلىفلسطين

بينالممتدةالمنطقةعلىوسيطروامرة،منأكئرفيالقاهرةابوابوصلواحتىمصر

سيطرةالمصاثرتذكرفلمللقدسبالنسبةهـأما361-362سنتيبينوالرملةثمشق

الفاطميين.سيطرةتحتظلتالمَدسأنيعنيوهذا،القدسعلىالقرامطة

شأنهيقللااهتماماًبالقدساهتمواالفاطميينالخلفاءفإنح!كلوعلى

التيالمشرفةالصخرةقبةبناءالظاهرالخليفةأعادفقدالخلفاءمنسبقوهمعمن

هـ413سنةوذلكفأسقطهاالقبةعلىاتىالنيالزلزالبسببسقطتقدكانت

رمموأيضاً،425Xسنةالمقدسةالمدينةوأسوارالأقصىالمسجدبناءأعادأنهكما

يعودأنههـكما845سنةالألَصىللمسجدالأماميةالواجهةالمستنصرالخليفة

الفاطمية.العلمودار(المستشفى)البيمارستانإنشاءفيالفضلللفاطميين

بعيد،حدإلىوديةكانتفإنهاالفاطميينزمنالقدسفيالمعاملةشأنعنأما

الخليفةعهدفيالخصوصوعلىالوقتلبعضالنصارىاضطهدواأنهمسوى

وزيرهووقعههـ،004سنةالقيامهَكنيسةبتلميرأوامرهأصدرالنياللهبأمرالحاكم

منممحإذ،ارائهفيمتقلباًكانانهإليهيعزىالحكملكن،النصراني(عبدون)ابن

منهـبمساعدة044سنةذلكوتمالقيامةكنيسةبناءبإعا!ةللنصارىجديد

نفسها.البيزنطيةالامبراطورية

بالقدسالسلاجقلااهتمام

السلطانبأمرجيشاًبغدادفيالبويهيِننفوذأنهواالذينالسلاجقةسيّر

القائدفسار،القدسرأسهاوعلىالشامبلادلاحتلالأرسلانالببنملكشاه

والرملة،لطبريةاحتلالهبعدالقدسلاحتلالالرَكمانيالخوارزميابقبنإتسز

،لقصسموس!!
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هـ)1(.465سنةاسترجاعهااستطاعالفاطميالخليفةقائدالجماليبلرالقائدلكن

وعكاالقدس)علىالكرةابقبنإتسزالقائداعادنفسهاالسنةوفي

إلىالمسيروواصلالقدسفيونسائهأموالهوترك،الفاطميةالسيطرةتحتوثمشق

وأموالهنسائهعلىفوثبواوالشهود،القاضيمنبالقدسكانمنفاغتنممصر

(.2واسترقوهم)الأولادمنالأحرارواستعبدوا،بينهمالتركاتوقسموافنهبوها

منإليهانضوىمنمعإليهمتحركحتىبالأمر)إتسز(علمأنماولكن

لهاستسلمواإذاالأمانلهمويبنلأهلهايراسلوأخذالقدسفوصلالتركمان

تحتإلىفتقدم،بالقت!وتوعدوهقبيحاًعليهردوالكنهم،جهتهممنالأمانواعطوه

وكان،وليلةيومأذلكعلىواستمرقتالهمفيفشرعفسبوه،وخاطبهمالمدينةسور

علىودلوهمنهأهلهفخرجالبلد،ظاهرإلىرتقبهوكانداود،برجفيوحرمهماله

التيلقواتهالبابوفتحالحرابمنوخرج،عسكريةقوةفيمنهفدخل،مكانه

والجامع،بالصخرةقومواحتمى،إنسانآلافثلاثةفقتلواالداخلإلىاندفعت

يبلغهلاشيئاًالأموالمنوأخذالمكانلأجليقتلهملمحيثالأموالعليهمفقرر

ثلاثةيساويكانممابديناردرهماًخمسينكلبدمشقالفضةبيعتبحيثالحصر

)3(.يديهبينصبرأوالشهودالقاضيوقتلبدينار،درهماًعشر

)إتسز(أخضعهاأنبعدالسلاجقةاحتلالتحتظلتالقدسأنوالمهم

محدمرتهامنالدولةنصيرالفاطميالقائدتمكنحتىالعباسيةالخلافةباسم

الأمرهذافدفع،سيطرتهتحتوالأردنفلسطينكلأخضعكماعليهاوالاستيلاء

كلأخضعكماعليهاوالاستيلاءمحاصوتهامنالدولةنصيرالفاطميالقائد

بتاج)الاستنجادإلىإتسزالقائدالأمرهذافدفع،سيطرتهتحتوالأردنفلسطين

لأنوذلكله،دمشقبتسليمووعدهالسلجوقي(أرسلانالببنتتشالدولة

منكانفما،)الإتسز(يرقلمالذيدمشقلاحتلالهدفهصوبالدولةنصير

جعلالنيالأمرحولهاحصارأوضربثمشقصوبأيضاًتحركأنإلا)تتش(

.8!95التاريخفيالكاملالاثير،ابن1()

.23صالقدسمدينةقصة،الفرمانيحى2()

.23ص،القدسمدينة"فص،الفرحانيحى3()

،لقطسم!س!كل!
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)إتسز(للقائدأبوابهادمشقفتحتوعندها،الإنسحابإلىمضطرأَ(الدولة)نصير

)تتش(قبلمن)إتسز(قتلبسببتغيرأنالوضعلبثماولكناهلها،استقبله

بماوفلسطينالأرددنعلىالسيطرةاستطاعكمامنازعودونلوحدهدمشقملكالني

بنأرتقللأميرأقطعهاهـحينما947سنةحتىيحكمهاواستمر،القدسذلكفي

بعدهمنفتولاها،486Xسنةتوفيحتىحكمهافياستمرالنيالتركمانيأكسب

خلالهـوفي194سنةحتىإخضاعهافياستمرااللذان،وابلغازيسقمانإبناه

الذينالصليبيينالافرنجمنلهايتعرضالشامبلادوجميعالقدسكانتالاثناءهنه

عليها.للسيطرةيستعدونكانوا

الشيءأظهرتالأولىالصليبيةالحملةأنالقوليمكنالعمومعلىلكن

عنتلهواالذينالفاطميينزمنمنذالمسلمينومصيربمصاعالمتبرةعنالكثير

جيوشداهمتهمحتىعنهاللدفاعساكناًيحركواولمالقدستجاهالمقدسالواجب

صراعاتمنذكرهيحمدلابمامنشغلينكانواالفاطميينأيلأنهم،الجرارةالصليبين

حمايةباسمالقدسدخولللصليبينالذهبيةالفرصةسنحتحتىالسلاجقةمع

)1(.الفاطميين

فيالصليبيينجيوشفيهكانتالنيالوقتفيفإنهذلكمنأبعدبل

الفاطميونكان،أقدامهمتحتتتساقطالشاممدنوكانت،القدسإلىطريقها

الجيشخطرمتجاهلينالمقدسةالمدينةعلىالتنازععلىيتناوبونوالسلاجقة

قاثديحركلمبحيث-النصرانيالجيشثخولمتواطئيننقللمإذ-النصراني

،للقدسالصليبينبحصارالخبرجاءعندماولاساكناً(شاهنشاهالأفضل1الفاطميين

العربيةالأمةجسدفيخلتقرونأحقادينفثوالكيللصليبيينالفرصةولاحت

تتعوضلاومغنماًاقتصادياًسياسياًوهدفاًدينياًحلماًيحققواولكي،الإسلامية

)2(.السلاجقةعلىللقضاءبالصليبييناستعانواالفاطميينأنبلفرصته

.172صخانالاسلامظفر1()

.79صالأقصىالمسجديهدمانقبلمصطفىالعزيزعبد2()

،لق!سموس!لمح!
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نصه:ماالبريطانيةالمعارفدائرةفيوجل!

خلافاتاستغلالمنيتمكنوالمالأولىالصليبيةالحملةقاثةأنمن)بالرغم

سببالخلافاتهنهأنهيفالحقيقة،يريدونكانواكماكاملاًاستغلالاًالحمديين

العباسيينبينوالخلافسوريةامراءانقسامإنجدأ،كبيرحدإلىالصليبييننجاح

،القدسمملكةوتأسيسالمقدسةالمدينةغزوللصليبيينمكنااللذانهماوالفاطميين

وتبعاًسوريا،توحيدواستطاعتتقريبا0113ًسنةالموصلفيقوةنهضتوحين

أ!اللاتينيةالمسيحيةقضيةعلىوقضيمصرمعسوريةالدينصلاحوحّدلذلك

)1(.(الشرق

لهاكانالصليبشعاررفعتالتيالصليبينجيوشفإنالعموموعلى

انهامنبالرغمحملاتهابدايةمنالإسلاميالمشرقبلادفيكثيرةومطامعاهداف

المسلمينأيديمنالمقدسةالأراضيتخليصإلىالدينيةالدعوىصبغةحملت

الفرصةوجدالنيالثانياور!انالبابازعامةتحتموحدةدولةإيجادأووصياغة

الغربي،المسيحيللعالمالأوحدالزعيميكونأنفيورغباتهأطماعهلتحقيقسة

الغربيةالكنيسةفيالارثوذكسيةالشرقيةالكنيسةإدماجإلىالسعيذاتهالوقتوفي

النجاحلهكتبمافإذا،بطرسالقديسوربثبصفتهزعامتهتحتالكاثوليكية

كله.المسيحيالغربيللعالموالروحيالدينيالزعيمعندهافسيكون

:التوراةأشارتكماهووالأمنيةالمطلبهذالتحقيقاتبعهالنيوالأسلوب

لذواتكم(.فأملكوهاوعسلاًلبناًتفيضالأرضهنهأنفي)

خطبهبالقاءعواطفهمواستثارةالناسمشاعربالهابالتوعلىبادرولذلك

بطرسأمث!وجماعتههوالغربيةأوروباالمحاءفيوالتجوالبالطوافوأخذ،الرنانة

لتحقيقيسعونكانواالذينالأوروبيينمنوالمشجعينالاتباعوجدواحتىالناسك

)2(.وعامةامراءمنوالمعنويةالماديةالمكاسب

السابق.المرجع1()

.25صالقدسوتحريرالدينصلاخالزبلة،عبلة2()

،ف!رو!وس!!
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منتألفتوالتيم9901سنةبدأتالتيالأولىالصليبيةالحملةانالمهم

ألف004القدسإلىمنهمووصلألف006الاجماليعددهاوكانوالفرسانالامراء

ومدينةوانطاكياالصغرىأسيااجتعتانبعدالقدسبحتلالأهدافهاحققتلَد

نصبوامدينةاحتلواكلماالصليبيونوكانواللد،والرملةالنعمانومعرةالرها

الأميرالرهاعلىونصبوا،)بوهيمند(الاميرإنطاكياعلىنصبوافقدحاكماًعليها

.)1()بلدولن(

الحملةهنهعنتحدثواالذينللمؤرخينفنتركهللقدسثخولهمكيفيةأما

:يقولإذأنجيلكريموندفيهاالمشاركينلبعض

مقاتلالفستيننحوهناككانالآخرينوتقديراتتقديراتنالأحسن)طبقاً

أثنيمنأكثرجانبنافيلدينايكنولملهم،حصرلاوأطفالونساءالمقدسبيتفي

في-يزيدلاوماوالفقراء،المقعدينمنكثيرمعالأقوياءمنرجلالفعشر

فارساً.وئلاثمائةألفأوومائتينألفعن-اعتقاثي

نأإلىالصليبيينمنالحملةهنهفيالمشاركينعددانخفاضفيالسببويعود

كبيرأعددأأنإلىإضافةالشامبلادمنفتحوهاالتيالبلادفيتفرقواقدمنهمكئيرأ

أوروبا.إلىرجعقد

فإنهعنهاالمسلمينودفاعالصليبيينقبلمنومحمرتهاالقدسوضععنأما

لحاميةقائدالدولةافتخارالأميرفإنكلامهفييشكالني)رنسيمان(ذكروكما

الآباروممموالأسوار،التحصيناتوقوىالاستعداداتكافةاتخذقدالفاطمية

حصارعنالتخليإلىالصليبيينسيدفعالعطشأنأملعلىوطمهاوالينابيع

كنيسهمإلىسيقواالزراعيةالحاصلاتوجميع،والمواشيالانعاموأخفى،المدينة

.حُرقوا(حيث

المدينةعلىانقضواأنفبعد،بالقدسالصليبيونفعلوأكثرهذابمثل

كنيسة)الكنيسةإلىبعدهاانتقلواالوحشيةافعالهمجراءقتولامنوقتلواالمقدسة

Godfryبويلون()جودفريعينواثمالشكر،صلاةليصلوا(القيامة De Bouillon

أ.76صخان،الإسلامظفر1()

لفس،موس!كل!
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Advocate(لااهي!المقدسالقبربحامي)نفسهلقبالذيالقدسعلىملكأ of the

Sepulchre.

بعمادممثلةزنكيآلتصدرهافقدالحملةلهنهالمسلمينمقاومةكيفيهعنأما

هزيمةبالصليبيينالحقالنيمودودالأميروقبلهماالديننوروأبنهزنكيالدين

لبثماولكن،بلدوينالملكضد)طغتكين(دمشقأميرساعدهأنبعدمنكرة

بعداستشهدبدورهوالنيالزنكيالدينعمادبعدهفتولىاستشهدأن)طغتكين(

أبنهمكانهالصليبيينمقارعةليتولىالصليبيناحتلالمنوحمصحلبخلصأن

عسكريةحملةانفاذواستطاعحظيرتهإلىدمشقأعادبدورهالنيمحمودالديننور

الأيوبي،الدينصلاخأخيهابنمعهأخذالذيشيركوهالدينأسدبقيالةمصرإلى

كلهامصرعلىسلطاناًفأصبح،الثلاثينيتجاوزلاوعمرهالوزراةتولىبدورهوالني

الخلافةإسقاطعلىمحمودالدينونورالدينصلاحبينالاتفاقتمأنبعد

لكنمحلها،لتحلالعباسيةبالخلافةعلناًوالمناداةوخيانتها،لهزلهامصرفيالفاطمية

الشاموبلادأشرناكماكلهابمصرالدينصلاحلينفردالدينبنورعجلتالمنية

منقذأَفيهترىكانتالتيالعباسيةالخلافةمنبمباركةوالحجازواليمنوالعراق

وخبرتهحنكتهبفضلذلكلهكانوقد،الصليبيينمنلهاومحررأَالإسلاميةللأمة

منهاكانالتيالكثيرةلاعمالهوثقتهمالمصريينمحبةكسباسشطاعإذوشجاعته

الداءعلىيدهيضعأنمنخلالهامنتمكنسنةمنلأكثرإلفاطميةالوزارةتوليه

تجبىكانتالتيوالمكوسللضرائبوابطالهالاقتصاديةالمصريينمشاكلحليا

منالنصارىجميعطرداحترازيوكبراء،المدينةداخل)1(.كاهلهموتثقلمنهم

الخياناتبعدوذلك،والأطفالوالنساءوالمرضىالمسنينالرجالباستثناءالمدينة

اليهودعلىابقىأنهإلا،الصليبيينلصاعالشامبلادنصارىبعضمنالمتلاحقة

لمواجهةواستعدالعبلةالنجدةيطلبمصرإلىأرسلكما،قليلةقلهوكانوافيها،

)2(.الحصار

01/643-644.،التاريخفيالكاملالاثير،ابن1()

.174صوالتحريرالاحتلالبين،علياناوعزمي2()

،لق!سم!س!لح!
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جوانبهاجميعمنحاصروهاقدفإنهمللقدسالصليبييندخولكيفيةعنأما

منهالحصاروسائلمستخدمينالحصاربتضييقوأخذوا،الشرقيةالجهةباستثناء

الغزاةأدهشمماالمدافعينالمسلمينعضدمنيفتلمذلكولكنومنجنيقات،أبراج

والدهشة.الحيرةفيوأوقعهم

للقدسمحاصرتهماثناءالأمرينذاقواالصليبيينفإنالمسلمونتوقعوكما

عينمنالماءيجلبونفكانواالامطار،ومياهالينابيعوإفسادالدفاعضراوةبسبب

ئمومن،فراسخثلاثةإلىفرسخينالمدينةعنتبعدأخرىعيونومن،سلوان

واجهتهمالتيالأخرىالعواملإلىإضافةجدأَ،ومرتفعةباهظةبأسعاريبيعوها

ذلكلكن،المرتفعةوالحرارةتصلهمكانتالتيوالتموينيةالغذائيةالموادكنقص

عندهافتمكن،الجنوبيةالسفنبوساطةالغذاءشحناتبوصولتبددقدكله

نصبوابرجينصنعواأنبعدالمقدسةالمدينةسورصوبالزحفمنالصليبيون

بهالصليبيوناستطاعالنيالعمودبابمقابلوالآخرصهيونجبلمقابلالأول

هـ)1(.294سنةالجمعةيومفيالمدينةسوراقتحام

يصعبالتيالرهيبةبمجزرتهمبدأواحتىالمقدسةالمدينةثخلواأنوماهذا

الاثير:ابنيقولوصفها،

المسلمين،فيهيقتلونأسبوعاًالبلل!فيالفرنجولبث،السيفوركب)

فبنلأيامثلاثةفيهوقاتلوافيهفاعتصمواداود،بمحرابالمسلمينمنبهاعةواحتمى

عسقلانإلىليلاًوخرجواالفرنجلهمووفى،إليهمفسلموهالأمان،الفرنجلهم

جماعةمنهمألفاً،سبعينعلىيزيدماالأقصىبالمسجدالفرنجوقتلبها،فأقاموا

وجاورالأوطانفارقممنوزهادهم،وعبّادهم،،وعلمائهم،المسلمينأئمةمنكثيرة

الفضة،منقنديلأوأربعيننيفاًالصخرةعندمنوأخذوا،الشريفالموضعبذلك

أربعونوزنهفضةمنتنورأوأخذوا،درهموستمائةآلافثلاثةقنديلكلوزن

ومن،نقرة،قنديلأوخمسينمائةالصغارالقناديلمنوأخذوا،بالشاميرطلاً

)2(.الإحصاء(عليهيقعلامامنهوغنمواقنديلاًوعشريننيفاًالذهب

.175،صالسابقالمرجع1()

.284-01/283التاربخفيالكامل-الاثيرابن2()

،لقصكلرم!س!مم!
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:الصوريوليمويقول

المتناثرةالمبتورةوالأضلاععنهاالرؤوسفصلتالتيالجثثمشهديكنالم

كانفقدإليها،نظرمنكلفيالرعبآثارالنيوحدههوالاتجاهاتجميعفي

بالدمملطخونوهمانفسهمٍالصليبيينالمنتصرينإلىالنظرهوذلكمنالأرهب

الباقيينالتعساءعنبحثاالمدينةخلالالجنودبقيةوطافأتدامهم،إلىرؤوسهممن

فرعيةوطرىَضيقةمداخلفينحتبئينيكونواأنيمكنوالذينالحيلإ،قيدعلى

وتشكل،كالأغناموفجواالجميعمرأىعلىهؤلاءوسحب،الموتمنللنجلأ

وزوجاتهمالأسرأربابعلىقبضواحيثالمنازلواقتحموازمرفيالبعض

بشكلهلكتحيثقذفتأوالضحاياهنهوقتلتأسرهموجميعوأطفالهم

اقتحمهقدكانالنيللمنزلدائمةملكيةالمغيرينمنواحدكلوأدعى،مأساوي

لكلكإشارةعليهاستولىالنيالبيتمدخلعندواسلحتهدرعهمنتصركلوعلق

ملكيةأصبحلأنهالمكانذلكليتجاوزبل،عندهيتوقفلاحتىمنهيقتربمن

(.)1آخر(لشخص

:يقولإذأنجيل(ريموند)كتابهممنلواحدهمجيتهملوصفالمجالونترك

مدهشة،أعمالاًيرىأنيستطيعالمرءكانوابراجهاالمقدسبيت)وبسقوط

الموجهةالأسهمالآخريناخترقتبينما،برحمةالمسلمينبعضرؤوسقطعتفقد

اللهبفيالموتحتىوأحرقوا،طويللوقتآخرونعدّببينما،الأبراجمن

كانفقدوفعلاً،والأقداموالأيديالرؤوسوالبيوتالطرقاتفيوتكدستالمت!ج،

الرواقوفيسليمانمعبدوفي،الجثثفوقوذهابأجيئةيجرونوالرج!الفرسان

الآنالمقدسبيت،وامتلأتركبهمإلىوصلالنيالدمفيبخيولهمالصليبيونخاض

لريموندوسلموهداودبرجإلىالنبيةالقلةوهربتبالدماءوتلطختببثث،

)2(.(الأمانعهدمقابل

.43-437ألاالصليبيةالحروبتاريخالصوريوليم1()

.237-238صعطيةمحمدحسنتعليق،المقدسبيتكزاةالفرلمجةتاريخاجيل،ريموند2()

لفس،موسو!
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:Hyamsonرلقول

فجوابأنأوروباعبرمسيرتهمخلالالمقدسلواجبهمالصليبيون)استعد

علماًطريقهموكان،اليهوديةالبيوتوأحرقواونهبوابها،مروامدينةكلفياليهود

المظالموكانت،المشتعلةللبيوتالكملةالشعلفوقهلمعتاللماء،مننهرعلى

المقدسةالبلادوفيالاحتجبات.منذهلواوالاساففةالأمراءأنللرجةمريعة

بالنسبةاللهأعداءالمسيحيينغيرجميعكانلقد.الإجراءاتهنهالصليبيوناستأنف

فِىالسيفأعملوابابهاالقدسفتحتوحين،كليةاستئصالهميجبوكان،إليهم

نأللرجةعليهمالعثورمنتمكنواالذينمنطفل،أوامرأةأورجل،مسلمكل

كنيسةإلىيصلوالكيالركبةحتىالدماءفِىيخوضواأنعليهمكانالصليبيين

.حرقواحيثكنيسهمإلىسيقوافقداليهودأما،القيامة

الحملة:فِىالمشاركينالفرنجةمنوهوالمجهولالمؤلفويقول

حتىوالتذبيحالقتلفيهممعلمينمطاردتهمفيوأخذوارجالناذَمقبهم)

كعوبهمحتىيخوضونرجالنافكان،هائلةمنبهَجرتحمِثسليمانهيكلبلغوا

قبةحتىومطاردتهمالشرقيينقتلفيجدّواالمدينةحجبناوبمفلما،القتلىثماءفي

اليومطيلةالقتلأفظعفيهماعملواالذينلرجالناواستسلمواتجمعواحمِث،عمر

رجالناتسلقالتالياليومصباحوفي،بدمائهمكلهالمعبدفاضلقدحتى،باكمله

فيهميعملونوراحواواستلواونساءًرجالاًالشرقيينعلىوهجمواالهيكلسطح

موتىكافةبطرحأيضاًالأمروصدرالمعبد،أعلىمنبنفسهبعضهمفرمى،القتل

تكونأنكادتالمدينةولأن،جثثهممنالمتصاعدالنتنلشدةالبلدةخارجالشرقيين

خارجٍالقتلىبسحبالحيل!لهمقيضتالذينالشرقيونفقام،بجثثهممملوعةبخعها

ارتفاعا،البيوتحادتحتىأكوامهموتعالت،الأبواباماموطرحهمالمقدسبيت

وجمعت،بالشعبألم!التيالمنبةكهنهمنبةرأىأوممعأنقطلأحدتأئىوما

)1(.عددهاكماللهغيرأحديعلمولا،الاعلامكأنهاجثثهملحرقالحطبمنأكوام

.124-127ص،الأولىالصليبيةالحربحبثيحسن1()

الفسم!سو!
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الصليبيالاحتلالتحتالقدس

الدين4صلاحقبلالقدس

الدينصلاحقبلالمَدسأنالقولنستطيعواستعرضن!ذكرناهماخلالمن

الانضب!وعدموالاضطرابالفوضىحيثمنعليهتحسدلاوضعفيكانت

يرزحكانالإسلاميالمجتمعوأن،الصليبييناحتلالمنالمعاناةأشدتعانيوكانت

يصفهأنمنذلكعلىأثلولامهمشاًمفككأفكانالصليبيينحكمتحت

:الفقراتبهنهالمؤرخون

يحاربالسلجوقيملكش!محمدكانالقدسويحتلونيحاصرونالفرنجبينما)1(

روق()بركيالأبيهمخاه

بعضهمبقت!مشتغلونالشاموملوكالعلويواليهامنعكاالفرنجمَلَكَ()2

البعض.بعضهاالأخرىهيتنعراليمنوطوائفبعضاً

استعانتوربماللاَخر،بلدكلوكيدبعضها،علىالإسلاميةالبلادانقسام)3(

الفاطميينمعحصلكماالمسلمينلقت!الصليبيينبالافرنجالبلادبعض

كذلك.يكونواأنيخاغضفمةيجدوالمالذين

منها:طويلةقصيدةفيالمترديةالمسلميناحوالالاثيرابنوصفولقد

للمراحمعرضةمنايبقفلمالسواجمبالدموعدماءمزجنا

بالصوارمنارُهاشبُتالحربإذايفيضهدفعالمرءسلاخوشر

بالمناسمالد!رىيلحقنوقائعوراءكمأنّالإسلامبنيفإيهأ

ناعم؟الخميلةكنؤاروعيشٍوغبطةٍامنٍظلّفيأتهويمة

نائمكلأيقضتهفواتعلىجفونهاملءالعينتناموكيف

المَشاعماوبطونالمذاكي،ظهوومقيلُهميضحيبالشاموإخوانكم

المسالمفعلالخفضذيلتسجرونوأنتمالهوانالرومتسومهم

بالمعممحسنهاحياءًتوارىدمىومن،أبيحتقددماءمنوكم

مدلقص،س!مم!لأ!و
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!،صحو
كوصاللهاذمدامياتُالعواليوممرالطبىمحمرةُالبيضُالسيوفبحيث

لمحر!ا2القوادمشيبالولدانلهاتظلولَفةَوالضربالطعناختلاسوبين

نادمسنبعدهايقرعليسلمغمارهاعنيغبمنحروفيوتلك

والجمبمالطلىفيمنهمستغمدقواضباالمشتركينبأيديسللن

هاشمآل،ياالصوتبأعلىيناثيبطيبةٍالمستجنّلهنيكاد

الدعائموأهيوالدينرمعهم،العدىإلىيشرعونلاامتيارى

لازمضربةالعارمِحسبونولاالرثىمنخوفاًالنارويجتنبون

الاعبم.كُماةُذلكعلىويغضىبالأفىالأعاريبصناديدأترضى

انهمويكفيالقدسدخولعنارتكبوهاالتيوفظائعهمالصليبيينهمجية)4(

يحترموالمانهمإلىإضافةاشرناكماالفاًسبعينعنيربوماالمسلمينمنقتلوا

المسلمين.معيبرمونهاكانوامواثيقاوعهودأية

وكيفيلالخريرهاالدينصلاححكمفترةخلالالقدس

الصليبيينأيديمنوتخليصهاالقدستحريرالدينصلاخحلمكانللناكما

إدارته،تحتوغربيهشرقيهالاسلاميالجتمعتوحيدإلىسارعولذا،المتغطرسين

فيالجيشهذاقادانهحيثقيادتهتسلموالسنةبالقرآنومؤمناًمحترفاًجيشاًوأسس

الشهيرةحطينمعركةفيمعهملهمنازلةأولفكانت،الصليبيينضدطعنةحروب

أيضاًكانتوالتي،القدسلاسترجاعمقدمةكانتالتيم1187سنةتموز4في

مارةالدينلصلاختابعةتجاريةقافلةعلىاعتلىالنيالكركأميرأرن!منانتقامأ

حيث،المصريةوالبلادالشاميةالبلادبينمتوسطمركزفيتقعالتيالكركأرضفي

ومعاهدةهدنةالامارةهنهوشالدلنصلاحلننكانانه للموالمحلبموجبهايسمح.?-.-
أمعنأرناطلكن،وسلاممنا!دْأوالشامإلىمصرمنبلانتق!الإسلامية

الأموال!،وصادرالرجالوأسرالهدنةتلكمتجاهلأالقافلةهنهعلىالاعتداءفي

وبالنيالحنيفالإلهم!ميبالديناستهانأرن!أيالمؤرخونيقولكماأنهإلىإضافة

م!طدم!!!الق!س
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يفكالآنفادعوهمحمدفيتعتقدونكنتمإن)للأسرىوق!وسلمعليهاللهصلى

غضباًغضبالنيالدينصلاحفسمعهفيه(وقعتمماشرمنويخلصكماسركم،

بيده.ليقتلنهاسرهلئنوحلفشديدأ

با9j9افيلسانكلعلىاممهفأصبحقسمهفيالدينصلاحبرفقدوفعلاً

البلاداهاليعاملأنهمعالدينصلاخمنابناءهنيخوفنّالأمهاتأصبحتحتى

يجدعنهيقرأومنوالشهامةالحلمبمنتهىوالأطفلىوالنساءالرج!وخاصةالمفتوحة

ذلك.صواب

نأ)حطين(المعركةهنهبفضلاستطاعالدينصلاحفإنح!أيةوعلى

يرعبهم،وأن،الصليبيينظهريقصموأنأبدأ،ينساهلاثرساًالكركصحبيلقن

الكركأميررن!(و)1القدسملكلوزنان(جيى)فيهاأسرانهحيثقادتهمويأسر

".الأحمرالبحرطريىَعنوالمدينةمكةلاحتلالبمحاولةالأخيرقامأنبعدأشرناكما

الإسلامحظيرةإلىلاعادتهاالقدسإلىطريقهشقفيالقاثدهذاواستمر

ليربطإليهاالموصلةوالقلاعوالسواحلبالموانعيبتدئأنفضللكنه،والمسلمين

اوروبابغربالصليبييناتص!يقطعولكياولاًومصرالشامدولتهشطريبين

ثانياً.بالمعونةتمدهمكانتالتي

ليعرضفانتهزهاالقدسمنصليبياًوفدأاستقبلانذلكخلالوحدث

وأولادهمونسائهمأرواحهمعلىتأمينهممقابلالمقدسةالمدينةتسليمعليهم

ذلكرفضواالوفداعضاءأنغير،سالمينالمدينةبمغادرةلهمويسمحوأموالهم

كانفما،المقدسبيتالمسلمونيملكأنمنعليهمايسرالموتأنوأجابواالعرض

مالهكانوقد،السيفوحدبالقوةالمدينةيفتحانمنذلكبعدبذالدينلصلاح

المدينةصوبوالقرآنال!يف)جيشالعظيمجيشهسيّر-قلناوكما-انهإذأراد،

المدينةوكان!منها،الغربيالجانبفيبقواتهوتمركزم،1187ايلول02فيالمقدسة

المناطقمنفيهاتجمعواأنبعدالصليبيينوالرجالةالخيالةمنبالمقاتلينمشحونةً

بحدودرجالهمعددوبلغ،الشاميو!هو!السعلحطينمعركةأعقابمنالقريبة

النيالرملةأمير(ديبلنباليان)والأمير)هيرلكيوس(البطريركبقياثةألفأستين

حطين.معركةأعقابفيالقدسإلىلجأ

،لفسم!سو!

http://www.al-maktabeh.com



ألفعشراثنيكانقوامهفإنالاثيرابنيرويفكماالإسلاميالجيشأما

:يقولإذمقاتل

المطوعةعدانظاميمقاتلألفعشراثنينحوالإسلاميالجيشعددكان)

خمسةمدةالمدينةحوليطوفالدينصلاحوأخذعددأَ،النظاميالجيشفاقواالذين

رأيهاستقرحتىفيهاالضعفموضعوليتحسسبالتقاليبدأأينمنلينظرأيام

نحوفانتقلمنهأفضلهناكليسلأنهالشمالبابمنالهجومتركيزعلىأخيرأَ

ونصبامن،187ايلول26هـ583رجب02الجمعةيومذلكوكانالعمودباب

.الرماةوكثرةوالقتلىبالزحفالمدينةوضايقالمجانيقعليها

وزحففنقبوهالسورإلىوالتصقوافتجاوزهالخنلقإلىالمسلمونووصل

ليتمكنالأسوارعنالفرنجلتكشفالرميتواليوالمنجنيقات،يحمونهمالرمل!

تقدمالهلاكعلىأشرفواأنهمالدينصلاحأيقنفلما،النقبمنالمسلمون

المدينة،تسلميهمقابلالدينصلاحمنالأمانوطلبمنهموقدرأسعلى)باليان(

لهم:قائلاًبالسيفعنوةالمدينةأخذعلىأصرالدينصلاحأنغير

والسيالقتلمنمرةأولملكتموهحينبأهلهفعلتمكماإلاّبكمأفعلالا

يائساً:باليانأجابذلكعند،بمثلها(السيئةوجزاء

تعالىاللهإلايعلمهملاكثيرخلقفيالمدينةهنهفيأنناأعلمالسلطان)أيها

غيرهم،أجبتكماإليهتجيبهمأنكمنهمظناًالأمانورجاءالقتالعنيفترونوإنما

لنقتلنفواللهمنهبدلاالموترأينافإذا،الحياةفيويرغبونالموتيكرهونوهم

ولاواحدأَ،دينارأمنهاتغنمون،نترككمولا،وأمتعتنالناأمواونحرقونساءناأبناءنا

الصخرةأخربناذلكمنفرغناوإذاامرأةولارجلاًوتأسرونتسبونولادرهماً

المسلمين.أساريمنعندنامننقتلثمالمواضعمنوغيرهماالأقصىوالمسجد

كلنا،إليكمخرجناثمقتلناهإلاحيواناًولادابةلنانتركولاأسير،آلافخمسةوهم

يقتلحتىالرجليقتللاوحينئذ،ونفسهدمهيحميأنيريدمنقتلىفقاتلناكم

)1(كراماً(نظفرأوأعزاءونموتأمئاله،

.954-11/548صالتاريخفيالكاملالاثير،ابن1()

،لقطسم!سولح!
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إلىأجابتهمعلىف!عوااصحابهالدينصلاحفاستشار):الأثيرأبنيقول

شيأيعنفيهالأمرعلالحبةيليلاماركوبعلىويحملوايخرجوالاوأنالأمان

ف!ل!ءوبينهمبيننايستقربمانفوسهمفنبيعهمبأيدينااسارىأنهموتحسبلمّجلى،

دنانيرعشرةالرجليزنأنفاستقر،للفرنجالأمانبنلإلىحينئذٍالدلِنصلاح

المرأةوتزن،دينارينوالبنكالذكورمنالطفلويزنوالغنِىالفقيرفيهيستوي

يوماًالأربعونأنقضتومننجا،فقديوماًأربعينإلىذلكأ!ىفمندنانرِ،خمسة

ألفثلاثينالفمّيرعنبيرزانبن)باليان(فبنلمملوكاً،صارعليهمايؤدولمعنه

ذلك.إلىف!يبدينار،

مشهودأ،يوماًوكانرجب،منوالعشرينالسابعالجمعةيومالمدينةو!سلمت

فيالبلدأبوابعلىالدينصلاحورتبأسوارها،علىالإسلاميةالأعلامورفعصَ

ولم،الخيانةفاستعملوا،عليهماستمّرماأهلهمنلي!ذواالأمراءعلىأميناًبلإ،كل

الأمانةفحِهاديتولوسبا،ايديوتفرقتالأموالالأمتل!وأقتسمأمانةفيهيؤثوا

فارسبينمارجلألفستونالضبطعلىفيهككقإنهالناسوعمالخزاثن،لملأت

البلدفإنذلكمنالسامعيعجبولا،والولدانالنسدمنيتبعهممنسوىوراجل

وغزهَ،والرملةوالداروم،وغيرها،عسقلانمنالنواحيتلكمنإليهواجتمعكبير،

)1(.يمشيأنيقلرلاالإنسانوكاناوالكنائسالطرقامتلاتبحيث،القرىمنوغيرها

منيخرجونوهمللصليبيينالدينصلاحقدمهالنيالتسمحمبدأوعن

الفقراءوخمةمنهمالكثيرعنهاللْهرضىِأعفىفمَدحرجولاحدثالقلسى

ضارباًأوجبهاخفيفةفديةغيرهمعلىوفرضالفديةثفعمنواليتامىوالأرامل

الصليبيونفعلهماعكسعلى،المقدرةعندوالعفوالسَسامحفيالأمثلةأروعبذلك

القدساحتلوايوموالحسدوالكراهيةالحمَداعماهمالتيالقدسىقتحوايوم

،.شفقةدونالمسلمينمن(لفاًسبعينفقتلواورحمهّ،هواثةثرنفيهاماومّتلوا

الجزيةيدفعونمكرمينمعززينالمدينةفيظلوافقدالعربالنصارىأما

.الأرضفيعليهماللهحكمعندنزولأ

./954-11055،صابىَمرجع1()

،لقطه!موص!!
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وأمرالمدينهَشؤوندبرفقدالقدساسترجاعبعدالدينصلاحفعلهعماأما

منالنجاسةأثاريزيلواأنمنهمالعلمل!وخدةجنو!ه،يومهاالمسلمينوكلجنو!ه،

أعدأنبعدوصلبكنقوشمنعليهمامعلقأكانوماوالأقصىالصخرةيمسب

الوردبمدورشوهماوبخروهماغسلوهماوكذلكجديدمن3ءهمافي

الأقصى،المسجدفيجمعةصلاةأولالدينصلاحومعهمالمسلمونوصلى

قبلخطبةللمسجدوءامماًخطيباًعنِنالزنكيبنالدينمحي!مشىَقفميوألقى

فحهل!قكالمعتلأةالخطبة

العظيم،اثهصلقالعالميز،ربلثهوالحمدظلمواالذينالقومدابر)فقطع

اللهيسرهلماالعلياواللرجهَالقصوىالغايهّهوالنياللُهبرضوانأبشرواالناسأيها

منمقرهاإلىور!صا،الضالةالأمةمنالصالهّهنهاستردأدمنأيديكمعلى

المقلحىبيتأيوهو3عامائةمنقريباًالمشركنِنأيليمنابتذالهابعدالإسلام

كنتمالتيوقبلتكموسلمعليهأدثهصلىمحمدنبيكمومعراج،إبراهيمأبحكمموطن

وثانىِالقبلتيئأولوهوالأنبيد،مقروهو،الإسلامابصَداءفيإليهاتصلون

للإسلامجددتمإلسِه،إلاالمسجدينبعدالرحلتشدلاالحرميزثهوثالث،المسجدين

هوألسِى،الخالديةوالهجمكالخيريةوالمنازلاتاليرموكيةوالوقعا!القدسةأيام

أدثهوغضب،رجلانإلايجبهفلمباصتنفلآهقومهامرأنموسىاللهأمرالنيالبيت

هنه-أدثهرحمكم-فعفظوا؟العصيانعقوبةالتيهفيوالقاهم،أجلهمنعليهم

سلم،يهاتمسكمنالتياللهبتقوىعندكمالنعمةهنهوأحرسوا،فحكمالموهبة

اللهعبلىلهايلام،الهوىاتباعمنواحنروا،وعصمنجايعرويتهااعحصمومن

الجيدوخيولكمالجدادبسيوفكمككالنصرهذاأنلكمفيخسِلالشيطكيسحَزلكم

الفتحبهذااللهشرفكمانبعداللهعيدفعترواالث!عندمنإلاالنصرماواللهلا

فِىخذواشِصركماللهأنصرواالجهدوالجهدمناهيهمنكبيرةتفقرقواأنالجليل

اللهأغضبتالىَالأنجاسهنهمنالأرضوطهرواالأعدأء،شأفةوقطعالداءحسم

)1(.(ورسوله

.492-692ص-الجليلالأنسالحنبلي،مجرِابن1()

،لقصمهمو!و!
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والتعليميةالدينيةالمنشآتمنالعديدالقدسفيالدينصلاحأقامكما

باممهبعدفيهاعرفتالتيالصلاحيةوالمدرسة،للصوفيةرب!منهاوالاجتماعية

منوغيرهاالصلاحيوالبيمارستانشداد،بنالدينبهاءالقاضيإلىأمرهاوفوض

عليها.للإنفاقكثيرةأوقافأعليهاووقفالمنشآت

ولمالقدس!ابقواالذينالشرقنصارىينسلمالدينصلاحأنكما

وشايعهم.الفرنجساعدمنهمكثيرأنمع،.ْمنهمبطلبالصليبيينمعيرحلوا

الدينصلاحلهمحمحالقدسفيأحياءالصليبيونأبقاهمالذيناليهودأنكما

مملكته.أرجاءفيالتنقلفيالحريةأعطاهموكذلكالقدسفيالبقاءالآخرونهم

مدىويحتلونهاالقدسيحكمونظلواالذينالصليبيونقصةانتهتهكذا

الإسلامية،العربيةالسياثةإلىلتعودالدينصلاخالقائدببعثسنةوتسعونإحدى

ببعيد!اللهعلىذلكومادورهمثلليؤثيمثلههومنيبعثاللهلعليدريومن

تتسارعالقدسأحداث

هذاأعمالمنيستعرأخذالصلييوالموقف،تتسارعالأحداثأخذت

عليهللانقضاضجديدمنالتدبيرمنإذنبدفلا،والقياسيةالبطوليةالرجل

العدةتعدأخذتالتيالبابويةجنونجنأنبعدأشدوأسلوباكلبطريقة

لاولذا،القدساسترجاعبعدضاعالنيومجدهاتشوهتالتيعظمتهالاسترجاع

صليبيةبحملةالهجومفإنولهذا،بنافعجديدمنالكرةغيروليس،جديدهكرةمنبد

فيتشكلتالمرةهنهوفي،اثنانعليهيختلفلاالنياليقينيبالأمرأصبحأخرى

التاريخفيعرفتوالتيالشرقلاكتساحجيوصث!ثلاثةقوامهاجبارةقوةأوروبا

أعظمالجيوشهنهمنجيشكلرأسوعلى،الثالثةالصليبيةبالحملةالإسلامي

كالتالي:لزماناذلكفيأوروباملوك

إنكلترا()ملكالأسدقلبريتشاردا-

فرنسا()ملكأوغسطسفيليب2-

المانيا()إمبراطوربربروسافريدريك3-

لقصس،لمحوولمدكلم!

http://www.al-maktabeh.com



م!سو!ْ،لقطس

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


م!س!مم!،لفس
http://www.al-maktabeh.com



باتجاهالثلاثالجيوشهن!منكلانطلقتأنالحملةهنهأحداثوكانت

هنهبيندبالخلافلكنأشرنا،كماتلطخالنيمجدهالاستعاثةالإسلاميالمشرق

الذيالإنكليزملكالأسدقلبإلاالقدسأرضإلىمنهايصلفلم،الجيولش

الوزيجنان(قبلمنمحاصرةكانتلأنهاوذلكاحتلالها،واستطاععكامدينةهبم

وشرفوعدمننفسهعلىقطعهلماحطينمعركةبعدالدينصلاخعنهأفرجالني

عهدهنقضلكنهأبدأَ،وجههفيسيفهيشهرولاالدينصلاخلحاربةيعودلابأن

ووقفعكاإلمطوقاثة،جنديألفعشرونقوامهبهيستهانلاعددأتجميعإلىوعمد

إلىبقواتهإنكلتراملكوصلالأثناءهذاوفيوبحرأ،برأإياهامحاصرأمشارفهاعلى

خلالهمنتمكنشديداَحصارأفحاصرهاجميعهاالصليبيةالقواتقياثةوتولىعكا

فعالياتهاالدينصلاخقواتهجماتاستنفذتأنبعدالمدينةاحتلالمن

الصليبيينيدعلىالمسلمينمنآلافثلاثةحاميتهامنوقتل،المدينةفاستسلمت

.)1(الأمانأعطواأنبعد

نأالمؤرخونفيذكرعكابعدالقدسلاحتلالالصليبيةالقواتتقدمعنأما

ألفبمائةبربروسافريدريكوصلحيثأوروبا،منتصلبدأتالصليبيينجحافل

دونحالتعدهلمتاعبتعرضلكنه،القسطنطينيةعبرالبرطريقعنمحارب

بسببضدهالبيزنطيينووقوفسلكها،التيالطريقوعورةمنهاالحربفيمشاركته

البيزنطيةبالأراضيالألمانألحقهاالتيللأضرارنتيجةالدينصلاحمعتحالفهم

العواملهنه،الصغرىآسياأنهارأحدفيوموتهكرقهوأخيرألفلاحيها،وإيذائهم

جيش)آنفاًذكرناهمااللذانالآخرانالجيشانفبقي،الحملةفياشتراكهدونحالت

بمساعدهعكامدينةاحتلاحيثالأسد(قلبوريتشاردأوغسطسفيليب

()2(.الوزيجتان

يموتأنالأقدارشاءتولكن،القدسلاحتلالتوجهاعكااحتلالوبعد

الأسدقلبريتشاردإلايبقفلمفرنسا،إلىعائدوهوالأخرهوأوغسطسفيليب

.12/32-35،سابقمرجع،التاريخفيالكاملالأثير،ابن4()

12/48-05.-الأثيرابن2()
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وأدركالقدسللخولفتهيأيافا،إلىعكامنفلسطينسعلاحتلالمنتمكنالني

يكونلاأنفصمم،القدساحتلالهوريتشاردعندالغاياتغايةأنالدينصلاخ

وجددوأعادحولها،الخناثقوحفرالمدينةاستحكاماتتقويةعلىفعملأبدأَذلك

علىالحجرويحملبنفسههوفيهايشتغلكانبحيثالمدينةأسواروتعميربناء

مدةفيفبنىالبناءموضعإلىالحجرحملعلىلموافقتهالناسويخرجسرجهقربوس

سنين.فيبنائهغيرهيستطعلمماوجيزة

القدسللخولليمهدالرملةعندبقواتهعسكرالنيهذاريتشاردوأما

يعسكركانالنيالعاثلالملكطريقعنالدينصلاحإلىرسالةأنفذوخلالهما

منها:جاءمنهبالقرب

وقد،بالكليةالفريقينيدمنوخرجتالبلادوخربتهلكوا،قدالفرنجإنّ

هناكوليسحقه،الأمرهذاأخذوقد،الطائفتينمنوالأرواحالأموالتلفت

يبقلمولوعنه،ننزلمافمتعبدناوالقدسوالبلاد،والصليبالقدسسوىحديث

لاخشبةفهوالصليبوأما،الأردنقاطعهومامنهاإلينافيعادالبلادوأماواحد،منا

ونستريحونصطلحعلينا،بهالسلطانبهفيمن،عظيمعندناوهوعندكملهمقدار

قال:حازماًردأالدينعليهكصلاحفرد،الدائمالعناءهذامن

نبينامسرىفمانه،عندكمهومماأعظمعندناوهولكم،هوكمالنا)القدس

المسلمين،بينبذلكالتلفظعلىنقدرولاعنهننزلأنيتصورفلا،الملائكةومجتمع

كانمنلضعفعليهاطارئاًكانواستيلاؤكم،الأصلفيلناأيضاًفهيالبلادوأما

داممامنهاحجرعمارةعلىاللهأقدركموما،الوقتذلكفيالمسلمينمنبها

الصليبوأمابه،وينتفعمغلهاللهبحمدنأكلمنهانحنأيدينافيوماقائماً،الحرب

الإسلامإلىراجعةلمصلحةإلافيهانفرطأنلنايجوزولا،عظيمةلَربةعندنافهلاكه

منها.اوفىهي

بأنالحيلةإلىريتشاردلجأبالقدسالتمسكفيالدينصلاختشددوأمام

،القدسمستمَرهمايكونوأنالدينصلاخأخالعاثلىللملكأختهالأخيريزوج

لهذااستمعاقدالعاثلوأخاهالدينصلاخأنتذكرالرواياتأنمنبافىآلكن

!اللكم
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شدادابنيقولهذاويا،مكيدةبأنهامعرفةعلىكانالدينصلاخفإنالمطلب

الدين.صلاحإلىالعاثلالملكأنفنهالني

الرسالة،عليهوتلوث،الحديثعليهعرضتالسلطانيةبدمةمثلنا)فلما

عكامنالسملبلادأختهيعطيريتشاردأنقاعدة-القاعدةبهنهالرضىإلىفبادر

كانفقدوفعلاً-السدلملكويجعلهالسدل،ملكةويجعلهاوعسقلانيافاإلى

وتطلبذلكمثلترفضأختهأنربتشاردادعىإذ،الدينصلاختوقعكماالأمر

الأمرزادممامستحيلةذلكعلىالموافقةفكانتينتصرأنالعاثلالملكامن

عندها،القدسصوبيزحفاخذريتشاردوأنوخصوصاًوتعقيدأَصعوبةوالموقف

أسواروقسم،وصهاريجمياهمنالقدسحولماجميعبإفسادالدينصلاخأمر

:فقالوخاطبهمعنهاللدفاعأمرائهبينالقدس

اعلموا،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاةدثه،)الحمد

وذراربهموأموالهمالمسلميندماءأنتعلمونوأنتم،ومنعتهاليومالإسلامجندأنكم

لويتمفإن،أنتمإلاتلقاهمنالمسلمينمنلهأمنالعدوفإنذممكم،فيمعلقة

ذمتكمفيذلكوكان،للكتابالسجلكطيالبلادطوى-بالثهوالعياذ-أعنتكم

البلادسائرفيفالمسلمون،المالمالبيتمالوأكلتملهذاتصديتمالذينأنتم

.والسلامبكممتعلقون

بقوله:الأمراءعننيابةالمشطوبالدينسيفالأميرأجابثم

وعظمتناوكبرتناعليناأنعصتالنيوأنتوعبيدك،مماليككنحنمولانا)يا

عنمناأحديرجعماوالله،يديكبينوهيرقابناإلالناليس"وأغنيتنا،وأعطيتنا

(.يموتأنإلىنصرتك

الأميركموقفموقفهميكنلمفإنهوآخرونالتركيالهيجاءأبوالأميرأما

)أيوأنهمذلكفيلنامصلحةلا)أن:قالماسرعانالهيجاأباأنإذسيف

بلادتؤخذوحينئذعكا،علىجرىمامثلعليهمويجرييحصرواأنيخافونالأمراء(

بقيةملكواالصليبيينيهزمواأناللهقدرفإنمصافا،يلقواأنوالرأي،اجمعالإسلام

الإسلامحفظوقد،القدسوتذهبالعسكريسلم،الأخرىتكن!ان،بلادهم

أردتناإن)إنك:الدينصلاخللسلطانقولهموأضافوا،القدسبغيرمدةبعساكره

لمدرلف،س!لمحووم!
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.للأتراكيدينونلادفالأكراوإلاعنده،نجتمعحتىأهلكبعضأومعنافتكون

للأكراد(.يدينونلاوالأتراك

بعدالأقصىالمسجدفياعتكفممعماهؤلاءكنالدينصلاحممعأنوبعد

العونيطلبوأخذذكرنا،كماالقدسأسوارعنللدفاعوأبناءهأقاربهرتبأن

منبفضلالصليبيينقاثةبينالنزاعدبّأنلبثفما،وتعالىسبحانهاللهمنوالمدد

صلحالدينصلاحمعفقعدوا،الصلحطلبإلىالصليبيونمعهسارعوجلعزالله

لتفيضدمشقإلىالدينصلاحورجعإنكلترا،إلىريتشاردرجعوبعدها،الرملة

منكاملةفصولاًبذلكصتهيأم.2911عاممنآذار،4فيبارئهاإلىالطاهرةروحه

وأمته.أبنائهمنخلفهلمناللهسبيلفيالمقدسالجها!

الدينصلاحبعدالقدس

الكلامفيالشأنهوكمايطولكلامالدينصلاحبعدالقدسعنالكلام

لها!!ك!ماالدينصلاحبعظيمهاممثلةالقدسلأنفردئزل!حكمه،وخلالقبلعنها

محاسبتهافيانفكواماالذينالصليبيينأماوالاستكانةا!عرفتولا،قناة

التيالضرباتالصليبيونينسىأنوهيهاتوبطلها،قائدهارحيلبعدوعقابها

مصرليحتلوامنهموملوكأمراءقادهاجديدةحملةفسيروا،الدينصلاحلهموجهها

استعانواقادتهممنبالرغميفلحوالملكنهمخلالها،منالقدسإلىيعبرواثماولأ

واخوةأبناءأيامذلكوكان.القدساحتلالفيليساعدهمالنصرانيالحبشةبملك

ضدالحروبفيمعهاشتركالنيالدينصلاخأخوكالعاثلالدينصلاحوأحفاد

وغيرهم.والكاملبعدإليهالأمورآلتبعدالصليبيين

كانتأبنائهبينشلالالاضوقع"العاثلالملكووفاةالأحداثتطورومع

ضدالألمانيالثانيبفريدريكالكاملالملكاستنجدأنبعدأيديهمفيتقعالقدس

الدينصلاحفتوحوجميعالمقدسب!يعطيهأنمقابل(عيسىالمعظم)أخيه

الهدايا،تحملالكاملإلىسفارةوأرسلالفكرةبهنهفردريكرحبوقد،بالسدل

المقدسبيتتسليمعيسىالمعظممنلتطلببدمشقمرتعودتهاطريقوفي.

الغير-مثلأنامالصدبك،)قلقائلاً:استقبالهاأساءالمعظمولكنللإمبراطور،

حملةقادالنيفريدريكثائرةفئارت(،السيفسوىعنديلهوما-الكامليقصد

!القطس!!س!لمح!
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بغيرأصبحالكاملالملكلأنبالفشلباءتمحاولتهولكن،القدسليتسلمعسكرية

)1(.الباباقبلمنبحقهقرارصدرقدكاننفسهالإمبراطورأنوخصوصاًإليهحبهَ

وبكاؤهالكاملالملكعلىوضغوطهفريدريكالإمبراطورإصرارمعلكنلال"

بحقهالثانيالحرمانقرارالباباأصدرأنبعدإليهاآلالتيللأوضاعأمامهالخ!!ر

بالمسلمينحلتقدتكونوتسليمهاسنينعشرلمدةالقدسالكاملالملكسلمه

أراضيمنشبرفيفرطمنلأنلذلكدفعتهالتيالدوافععنالنظربغضالكارثة

بالقدسفعلاًفرطقدالكاملوالملكلاكيفجميعهافيهافرطفكأنماالمسلمين

لديهم.ماوأغلىالمسلمينجوهرة

الصراخوعظم،البكاءفاشتد.الفرنجإلىوتسليمهالمسلمينبخروج

بابهعلىوأذنوا،الكاملمخيمإلىالقدسمنوالمؤذنونالأئمةوحضر،والعويل

والقناديلالستورمنمعهمكانامب!ذوأمرذلكعليهفعز.الآذانوقتغيرفِى

أهلعلىفعظم".شئتمحيثإلىأمضوا..لهموقيل.وزجرهموالآلاتالفضة

فيعليهالشناعاتوكثرت،الكاملالملكعلىالإنكارواشتد،البلاءهذاالإسلام

.(الأقطارسائر

الاتفاقية()الهدنةهنهفريدريكالإمبراطوروأعقب):زياثهِمصطفىقال

قاضيالدينكسصحبة،الكاملالسلطانمنبإذن،الأقصىالمسجدبزيارة

عربيلسانفيعنهامستفسرأَ،الأقصىالمسجدبمزاراتفريدربكوطاف.نابلس

لغاتستفيوالكلامالكتابةأجادامبراطورعلىغريباًذلكيكنولم.واضح

أنالمسلمينمنالحاضرينعلىغريبأيكنلمكما،العربيةالقغيرأخرى

الأوروبيينالصليبيينمنكثيرأَفإن،ظاهرهلكنةغيرفييتكلموهويسمعوه

وبات.بالشرقمقامهماستقرمنذ،العربيةيتكلمونكانوابالشامالمقيمين

إلىرحلثم،المقدسببيتالدينكسالقاضيبدارليلتينفريدريكالامبراطور

.(المقدسبيتمملكةعلىملكاًالقيامةبكنيسةنفسهتوّجأنبعد،عكا

71فيالاحتفالجرى).433-3333/الصليبيةالحروبتاريخصدبقال

منعساكرهإلايرافقهولم،المقدسبيتإلىفريدريكبلخولم9+12عاممنآذار

.291ص،سابقمرجع،عليانأبووعزمي85،ص،والشاممصر،عاشورسعيد1()
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الطوائفيمثلولم.الحليينالباروناتمنالقلةبالغوعدد،والإطاليينالألمان

أساقفةسوىالدينرجدمنيصحبهولم،التيوتونالفرسانإلاالعسكريةالدينية

اكستر.أسقفووليم،ونشترأسقفبطرس،الانجليزيينوصديقيهصقلية

باسمسلمهالنيالدينثهسى،نابلسقاضيالبابعندالامبراطورواستقبل

حتى،الناسمنالخاليةالشوارعالصغيرالموكباجتازثم.المدينةمفاتيحالسلطان

علىيدلمايظهرفلم.لهمقرأفريدريكاتخذهاحث،القديمةالاسبتاريةداربلغ

المسيحيونن!بينما،لمزاراتهمإلايترثدواولم،المدينةالمسلمونهجرإذ،الحماس

بالخير.عليهمتعودلنالمدينةإلىاللاتينعوثةبأنخوفهموبرروا،بعيداَالوطنيون

الحيرةمنشيءالبلاطفيوحدث.الكنيسةمنلقطعهفريدريكرفاقوارتبك

،المقدسبيتإلىطريقةفيقيساريةأساقفةرئيسأنمعروفاًصارحينما،والترثد

التالي،اليومصبيحةوفي.والحرمانالخطرتحتالمدينةبوضعالبطريركأوامريحمل

كنيسةفيالقداسليشهدفريدريكتوجهم9122سنة7اذار(أمارس8،الأحد

والفرسانعساكرهإلابهايلقولم،القسسمنأحدبهايكنفلم.القيامة

مذبحعلىالملكيالتاجفجعل،الجنانقويالجأشرابطفريدريكفتقدم،التيوتون

الفرسانمقدمألقىوعندئذ.رأسهعلىووضعهبيديهتناولهثم،الجلجلة

ووصف،الملكبالامبراطورفيهاأشادخطبة،بالفرنسيةثمأولاًبالألمانيةالتيوتون،

الاسبتارية(.دارإلىراجعينالبلاطرجالمعتحركثم.سياستهوبرر،الباهرةأعماله

فرأىالمنبردرجوصعدالصخرةوبقبةالأقصىبالمسجدالأمبراطورأعجب

وأقسم.مجيئهوأنكرفزجره،الأقصىالمسجددخولقصدوقد،الإنجيلبيلهقسيسأ

مماليكنحنفإنما.عيناهفيهمالي!ذنإذنبغيرهنايدخلالفرنجمنأحدعادلئن

علىالكنائسبهنهوعليكمعليناتصدقوقد،وعبيدهالكاملالملكالسلطانهذا

منه.خوفاًيرعدوهوالقسيسفانصرف.طورهمنكمأحديتعدىفلامنهالأنعامسبيل

المسلميندهشةأثارتوتصرفاتبأعماليقومفريدريكأخذوهكذاا

عنه:ويقولعقيدتهصدقفييتشككالعينيالمؤرخجعلمماسواءوالمسيحيين

)1(.(بالنصرانيةيتلاعبدهريأكانإنهْ"

.1اه25/الصليبيةالحركة:عاشور)1(
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المدينةظلت،الأهميةبالغةتكنلمالمقدسلبيتالإفرنجاستعاثةإن

ودأب،السملمنإليهاالمؤديالطريقحراسةالمستحيلمنوكان،مفتوحة

المسلمينأئمةدبرأنوحدثويقتلونهمالحجاجعلىيسطونالمسلمونالمناضلون

علىالمسيحيونفهرب،المقدسبيتعلىغارةشنونابلسالخليلفيالزهاد

الحاميةتعزيزمنالإفرنجيتمكنلم.بهللاحتماءداودبرجإلىنحلهماختلاف

كثيرأَ.الأمنيستتبلمولكنالاستحكاماتبعضتشييدجرىأنهومع،بالمدينة

منشطرأَبهاليقيمولمحدم،المقدسبيتعلىحظرمنفرضهماالبطريركرفع

علىيستوليأنالسلطانيوسعكانإذ.بطرمحفوفاًظلالموقفأنغير.السنة

)1(.شاءمتىجديدمنالمدينة

الكاملالملكعمهعلىداودالناصرالملكتشنيعاشتداأخرىجهةومن

بجامعالجوزيبنسبطالدينكسوجلس!،الرعيةقلوبفنفرت،للفرنجتسليمه

وبَشّع،عليهالفرنجاستيلاءعلىالناسوحزّن،المقدسبيتفضائلوذكر،دمشق

وعلت،الناسمنعدثهلايحصىماالمجلسذلكفيفبتمع،الفعلهذافي

أبياتها،قصيدةالدينكسالحافظوأنشد،بكائهمواشتدبالصراخأصواتهم

منها:بيتثلاثمائة

صخراتمنالأرضفيماتفرالتيوالصضرةالمعراجقبةعلى

)2(العرصاتمقفروحيومنزلتلاوةمنخلتآياتمدارس

دمشقتسلمأنعلىفاتفقا،الكاملوعمهداودالناصربينالنفرةزالتثم

الصلتمعوأعمالهاوالكركبالشوبكمنهابدلاًأخيهلابنيعوضالنيللكامل

الناصرنزلثم.-ضبريلوبيتالقدسواعمالىونابلسجميعهاوالأغواروالبلقاء

وطبريةالسلامعليهالخليلبلدالشوبكمعللكاملوصارللكاملالشوبكعن

3.السدلمنالمسلمينبأيليوماواللدوالرملةوعسقلانوغزة

.3/341الصليبيةالحروبتاريخ()1

1/233لسلوكا21(

ء1/235لسلوكا
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.للبردتعرضه(ثرعلىبلمشىَالكامللَوفي.م:1237هـ635عاموفي

.البلاداقتسامفيعليهكانمااشدإلىأيوببنيملوكبينالنزاعفعد

لسماعوشغف،مجالستهمويؤثر،العلماهليحبالكملالملككانأ

سريرهيحانبعليهاينامونأسرةوالفقهدللعلمدينصبوكان....النبويالحديث

لمنيطلقفكان،الفضائلأربلإ"وقصدهعندهوالآدابالعلومفنفقت.ليسمروه

.الدازةالوافرةالأرزاقمنهميأتيه

الدماء.عنعفيفاً،لمماليكهالتدبيرحسن،الآراءسديدحازمأ،مهسباًوكان

الواحد،فيهيمركان-ومصرالعريشبينفيما-الرملأنمهابتهمتويلغ

فضر،بس!فيهمرةوسر!.خوفغيرمن،الثمِ!منوالأحم!الكئيربالن!ب

فيذلوا.صارقهدهاحضارببضارهوألزمهم،الطريقمِحفرونالذينالغر!نالكمل

فلم،بدلهوأموالهمأنفسهماتلافاوالسارقإحضاريأبىوهو،كثيرأشيثاًعوضه

غيرمن،بنفسهالمل!أموريباشروكان.والبس!السارقإحضارمنبدأيجدوا

.)1"،غيرهولاوزيرعلىاعتمد

م:9123هـ637عامفيعفرواالممَدسبيتعلىالفرنجاستيلاءأثنل!ولا

عيسىالمعظمالملئاخربلمالَركقدوكان.أبراجهااحدداودبرججعدواقلعة

الفرنجبنقض،القدسأعملصعب،داودالن!ربلغفلما-المّدسأسوار

الأولىجمالى6فيعنوةواخذهاالمدينةهبمفريدريكمععليهاالمتفقللشروط

الفرنجوأخرجالبرجعلىاستولىأيامستةوبعد-م9123الأولكانون7هـ:637

.رو،بلا!مإلىفساروا

النمراتفقبأنالألِوبيينالأمراءبينكبيرخلافحدثقلحلةسنينوبعد

صعبمحاربةعلىثمشقصعبامماعيلالصحمعوالقلسالكركصعبداود

أنعلىالفرنجووافقالكاملالملئابنأيوبالديننجمالصحالملكمصر

وطيريةالقدسإليهميسلماانووعدصمالصحالملئاعلىلهمعوناًيكوتوا

-026-1/25المصلرنفس)1(

-1/192السلوك)2(

،لدطههموصو!
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الصخرةمنالفرنجوتمكن.وعسقلانطبريةقلعتيوعمرواوتسلموها-وعسقلان

وكك،)1(الأقصىالمسجدعلىالجرسوعلقوابمرفوقهاوجلسوابالقدس

.م1243هـ:641سنهَذلك

فاستعان،طويلاًالمقدسةالمدينةعلىه!اباستيلائهم،الفرنجفرحةتطللم

المَدسعلىالخوارزممِةوهجم01أعدا!وهزمالخوارزممِةبقبائلأيوبالصح

النسلروسبوا،الرجلأفنواحتى،النصارىمنبهككمنفيالسيفوبذلوا

-،)2"رممهموأحرقوا،النصارىقيورولْبشوا،القيد4فىالتىالمبانيوهلمواوالأولاد

عبزينجعلتهمماالقوةمنثمشقكانتوءاذ..ءأ:رنسيمكستيفنوقل

اصتولواالتيطبريةمدينةبّحاوزاأنبعد!الجليلىإلىسيرهمفيمضوا،مهبتهاعن

وأثرك.نابلساج!ازواأنبعد،المقدسى!يتنحوالجنوبصوبابّحهواثمعل!ها،

وبصحبتهالبطرلرك،المدينهَإلىبالمسيرفعجل.الخطرمنبهميحيقمافجةالفرنج

وقتئذقرغالتيالاستحكمكلاالمرابطةالحاميةفعززواوالاسبتاريةالدأويهَمقدما

الخوارزميةأنعلى.بهاالبقلرعلىيجرؤوالمأنهمغير،عمارتهامنالدأوية

أنهمغير،الشوارعفيالقتدووقعم1244سنةأتموزأفيالمدينةاقتحموا

،لعقوبالقديسبديرالمعروفالأومندلِرإلىطريقاً!ملشقواأناستطاعوا

ذِامهعندمصرعهالفرنجىِالمدشِةحلامولمَي!والراهبكالرهبانعلىف!هزوا

مقاومتهاعلىظلتالحاميةأنغير.الإسبتاريهّمقدمهعهوهلكالقلعةمنبهجوم

الحلفدأقرب،الكركأميربالندراستغاثتالفرنمجمننجداتتقدملمولما-

التحالفإلىالحبهَوكرهللصسيحيينيم!ليكنلمالن!رأنعلى-إليهمالمسلمنن

يبذلواأنعلىالخوارزميةحملمناومسلارمنأرسلأنبعدحدثولذا.معهم

عماداودالنمرتخلىإن،القلعةسلمو!إذاالسعلإلىبالمسيرالأمكللحدمِة

مناحملافس!هَحواليالمدشةغالرم1244سنة23آبوفي-مصيرمنالحديةينتظر

كانوبينما.للخوارزميةوتركوهاوالأطفلىوالنسل!الرجلىمنالمسيحيين

،الوراءإلىمنهمجماعةتطلعت،يافاإلىالطرلِقعلىيتحركونالمسيحيون

-31!م5السلوك11(

.3الإأالمصلرنفس()2

حه،لقصصو!هو
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وصلتقدنجدةأناعتقدواوإذا.المدينةأبراجعلىترفرفالفرنجأعلامفشاهدت

أنهمغير،المدينةإلىالرجوععلىمنهمكبيرعددأصر،الوسائلمنبوسيلة

الحياةقيدعلىبقيومن،منهمالفيننحوفهلكالمدينةأسوارتحتكمينفيوقعوا

إلىيصلفلم،البحرإلىسيرهمأثناء،العربمنالطرققطاعلهجماتتعرض

رجل.ثلثمائةسوىمنهميافا

-جيش"أبوا!يدخلولٍم،الفرنجأيديمننهائيأالمقدسبيتخرجتوبذا

بالمدينة،منالرأفةمنشيئاالخوارزميةيظهرولم.قرونسبعةحواليبعدإلامسيحي

اللاتينالقسسمنقليلعددإلاالمدينةمغادرةيرفضولم،القيامةكنيسةفاقتحموا

منمعمصرعهمفلقوا،القداسبإدامةيحتفلونكانواالذين،العفرفيالمتقدمين

بيتملوكعظامإخراججرىثم،الوطنيةالدينيةالمذاصبقسسمنحاضرأكان

والدكاكينالدوروتعرضتبالكنيسةالنارواشتعلت،وتحطيمهاالقبورمنالمقدس

قفرأالمكانجميعأضحىولماالكنائساحترقتكما،للنهبالمدينةأنحاءجميعفي

)1(0(غزةفيالمصريببيشفلحقواانسيابهمفيالخوارزميةمضى،موحشا

دخلتالتيالسنينعددبلغوقد.المقدسبيتمنالفرنجأخرجتوهكذا

يلي:كما،سنة99الأوروبييرسيطرةتحتفيهاالقدس

الفرنجية.المقدسبيتمملكةبقاءمده.سنة88:م1187سنةإلىم9901سنةمن

الأمبراطورمعللإتفاقنتيجةسنوات01:م9123سنةإلى9122سنةمن

فريدريك.

الفرنجبينتمالنيللإتفاقنتيجةسنةأ:م1243سنةإلىم1242سنةمن

الأيوبيين.أمراءمنوأميرين

سنة.99:المجموع

من):المقدسبيتبريطانيافيهاحكمتالتيسنه03نحوإليهاأضفناوإذا

المدينةعلىالفرنجةالأوروبيينحكممدةمجموعيبلغ(14/5/4891إلى91/1792*

...الطويلتاريخهامنسنة912نحوالمقدسة

.393-3/193الصليبيةالحروبتاريخ)1(

،لقصسم!س!!
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المقدسَبيتأيوبالديننجمالصاعالملكزارم1248هـ:646عاموفي

فيالقدسمُغليصرفبأنفأمر.ذراعآلافستةفجاء،سورهيذرعأنوامر

عادثمالخليلوزارالحرمفيديناربألفيالصاعالملكالسلطانوتصدق،عمارته

.1()ه.مصرإلى

هـ:647عامألكاملالملكأيوبالديننجمالفتوحأبوالسلطانمات

المعظمالملك"8لولدهعهدمابعدبمصربالمنصورةالفرنجمقابلةفيوهوم9124

بالسلطنة."ْشاهتوران

شجاعاًملكاًوكانأ:بمصرالبحريةالمماليكأنشأالنيهوالصاعوالملك

الحياءوكثرةالهمةوعلوالنفسعزةمع،ناموسهوفخامةسطوتهلشدهمهيباًحازماً

وشل!...القول!فيالفحشمناللسانوصيانةإلخناعنالذيلوطهارةوالعفة

ولم...سابلةوالطرق،مطمئنةآمنةأيامهفيالبلادوكانت...الصمتولزومالوقار

العلمأهلعلىيجريكانأنهإلاالكتبمطالعةولاالعلمإلىميللهيكن

.)2((بنفسهالأبنيةوبباشرالعمارةيحبوكان.والجراياتالمعاليموالإصلاح

ألفا03ًنحوالفرنجمنوقتلفيهاوانتصرالمنصورةمعركةشاهتورانأتم

منم0125:هـ064عامالواقعةهنهوكانت(التاسعلويساملكهموأسر

والفرنجة.المسلمينيينالفاصلةالوقائع

وولاهمجماعتهواحتضنرجالهايبعدف!ذالدولةإدارةشاهتورانيحسنلم

..معقتلهعلىواتفقوامنهفلوبهمفنفرّتوتوعدهمالمماليكإلىوأساءالوظائف

الجواهرمنيدهاتحتوماأبيهبماليطالبهاأخذالتيأبيهسرية8"الدرّشجرة

المعظموبقتلملكهمنيوماًسبعينبعدقتلوأخيرأَ.كبيرخوفمنهفداخلها

0125.:أيوببنيدولةانقرضت 648z-سنة،52للقدسحكمهممدهوكانت.م

يأتي:كما

سنة:42!1187-9122سنةمن

6/935الزاهرةالنجوم)1(

.1/034-342السلوك)2(

لقصس!ام!س!!
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.سنوات4:م9123-1243سنةمن

.سنوات6:م1244-0125سنةمن

المماليك.حوزةفيالدولةهنهبعدالقدسوثخلت

أيضا.يديهعلىللصليبيينوتسليمهاالناصرداودالملكيدعلىلخريرالقدس

النيالكاملالملكوفلأبعددوادالنمسريدعلىالقدستحريرفيجاء

الصليبيونحاول،التسليمحولالاتفاقيةمدةفبانتهاءرأينا،كماللصليبيينسلمها

الن!رالملكولكنالنافار،ملك(الرابع)تيبوبقيا!ةالقدسعلىالهجومجديدمن

التيالقلعةإلىالتجاؤاانهـبعد637سنةمنهموخلصهامنعهمالكركملكداود

يمولهذاوفييوماًوعشرينواحدمدةيحمرهمظلأنبعدبهاللاحتماءشيدوها

النمر:ماثحاًالملكالجوزيابن

سائرأمثلاًفصارتسارتعاحةلهالأقصىالمسجد

ن!رالهاللهلِبعثأنمستوطناًبالكفرغداإذ

اخراطهرهونلامرأولاًظهرهفناصر

وللأسف--المَوعلىعلاحررهاالنيلأنيهدالمالقدسوضعأنثم

الملكمعاتفقالنمرالملكأيالأمرفيالمبكيوالمضحكللصليبيينليسلمها

عنجميعهمليتنازلواحمصصعبالمنصوروالملكدمشقملكامماعيلالصاع

هـ641محنةمصرملكالديننجمالصاعبالملكنكالِةوذلكللصليبيينالقدس

:الكروبمفرجصعبيقولهذاوفي

ومباينتهالديننجمالصحالملكحربعلىهؤلاءكلمةاجتمعت)ولما

عسكرمعويجتمعواالبلاديطرقواوأنبدلاوانهم،الخوارزميةإلىمكاتبتهوعلموا

واتفقواالفرنجصطوابه،لهمطاقةلاأنهموعلموا،حربهمعلىالمصريةالديار

لهمالمزاراتمنفيهبماالحرميكونانعلىإلحهم،المقدسالبيتتسليمعلىمعهم

فتسلمعمارتها،فيلهميذنواوأن،إليهموكوكبوعسقلانطبريةتسليموعلى

فيوماوالألَصىالمقدسةالصخرةوتسلمواالقدسالفرنجودخلكله،ذلكالفرنج

(.المزاراتمنالشريفالحرم

،لقصم!م!سو!
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أولئكبواسطةتسليمهابعدالقدسح!الكروبمفرجصعبويصف

الديارإلىالسنةهنهأواخرفيوسافرت):فيقولذكرهمالمارالملوكمنالثلاثة

المقدسة،الصخرةعلىوالقسوسالرهبانورأيتالمقدسىالبيتودخلتالمصرية

معلق،جرسوفيه،الأقصىالجامعودخلتالمَربان،برسمالخمرقنانيوعليها

داودالناصرالملكوقدمبالكفر،فيهواعلن،والإقامةالأذانالشريفبطرموابطل

.(القدسغربيونزل،القدسفيهزرتالنياليومذلكفيالقدسى

الصليبيينفعلمصرور؟ودملكالديننجمالملكيدعلىلخريرالقدس

ملكداودالناصرالثلاثةالملوكوتنازلللصليبيينالقدستسليمأثرعلى

بنجمنكايةالقدسعنحمصصعبوالمنصورثمشق،ملكوالأشرفالكرك،

الخوارزميةمنالمعونةطلبفيف!ذ،فعلتهمللأخيريرقلممصرملكالدين

آلافعشرةمنهمفأرسلواالنجدةلطلبالفورعلىاصتجابواالذينالمسلمين

طبرياعلىالقدسإلىطريقهمفيوهمواستولواالقدسىولحصدواالصلمِبيينلحاربة

يكنفلمداخلهاالصليبيينمنمقاومةايةيجدوالمللمَدسوبوصولهم،ونابلس

نأالصليبيينمنبالداخلمناضطرمماعنها،يدافعصليبىِقائدأوملكداخلها

خوفاًلطلبهميستجيبوالمالذينقبرصوبملكوطرابلسإنطلايةبأميريستعينوا

علىيجرأوالمللصليبيينالموالينوحمصثمشقملوكفإنوكذلك،الخوارزميةمن

منهـوطلب642سنةللخوارزميةالقدسفاستسلمتالصليبيينمساعدة

آلافسبعةمنهمفخرجداودالنمرالملكووساطةبحمايةمنهاالخروجبداخلها

بهم)1(.وبطشواالخوارزميةبهملحقأنبعدثلاثمائةإلامنهميصلفلميافا،قمدين

ثائرةثارتالديننجمالملكيدعلىالإسلامحظيرةإلىالقدسوبعوثة

جديدةحملةإلىوتنادوافيهاتسترجعمرةكلفيكعكتهمالبابويةومعمالصليبيين

أوروباملوكمنالصاغيةالأفذتجدلمالدعوةتلكولكنالقدص،إلىلتوجيهها

بطملةعرفتالقدسصوبحملةقلاالنيفرنساملك(التاسعالويسىباستثناء

وفي،القدسإلىليعبرمصرارضمنثمي!احتلالقدسإلىطريقهوفِى،السابعة

(،التاسعالويسليلاقيمصرإلىالشامبلادمنالديننجمالصحرجعالأثناءهذا

532.صصابقمرجع1()

لفس،هيو!مو
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المعظم)ابنهب!بارالدر()شجرةزوجتهفأسرعتالطريقِ،أثناءعبلهالموتلكن

التاسع(الويسأنغير،أباهمحلليحلمصرإلىمسرعاَوصلالنيشاه(توران

لكن،دمياطمنالانسحابمقابلالقدسعنبالتخليالمصالحةعليهعرض

الملكوأسرعليهموانتصرالصليبيينوهبمالعرضهذارفضتورانشاه

أبيهوزوجة()تورانشاهبيندبماسرعانالخلافأنغير،الحملةقائدالفرنسي

عليه،بالقضاءأسرعواالذينبالمماليكبالادصمتعانةالأخيرةلتقومالدر()شجرة

عليهم.ملكةالدرشجرةنصبواهـالذين648سنةالمماليكدولةدولتهموأقاموا

الدروالمماليكشجرةعهدجؤالقدساثأحد

شجرةمنبطلبتورانشاهعلىقضواالذينالمماليكدولةإقامةإثرعلى

أسرمنالرغمعلىدمي!فيالصليبيينتواجهظلتفإنها،عليهموتنصيبهاالدر،

ملكهمسراحبإطلاقالصليبيينمهادنةمصلحتهاأنفرأت،التاسعلويسملكهم

الملكمقارعةبسببوذلكيستقرلموضعهالكنيدفعها،فديةمقابلالتاسعلويس

أكثرالمماليكمعتتحالفأنلهابدلافكان،دمشقواحتلالهلهاالأيوبيالناصر

توليالنيأيبكالدينعزالمملوكيالأميرمنتزوجتأنلبثتفما،لمواجهته

هـ648سنةالحكمعنلهتنازلتأنبعديوسفالناصرالملكمقارعة

يستطعلملكنه،بدايةالناصرالملكهزيمةمنأيبكالدينعزوتمكن

عنتنازلهمقابلالاَخرضدالصليبيينمعيتحالفمنهمكلف!ذ،عليهالانتصار

معالتحالفقبلواالصليبيينلكن،أيبكالمعزسيطرةتحتكانتأنهامعالقدس

دمشق،بعتلالالناصرالملكلإسقاطالاتفاقإلىوسارعواالناصرالملكضدأيبك

فأفشلها.خطتهماكتشفالناصرالملكلكن

عزقتلأنبعدأنفسهمالمماليكأمراءبينتدبأخذتالصراعاتلكن

أبيهمكانالمعزبنعليالديننورلىليتوالدرشجرةزوجتهيدعلىايبكالدين

الديننورسنولصغرللمماليكالتتارتهديدبسببولكنالدر،شجرةقتلبعد

المشهورةجالوتعينمعركةفيالتتارلينازلقطزالدينسيفبواسطةعزلهتمعلي

مكانهليتولىقتلالمعركةمنمصرإلىرجوعهأثناءوفيهـ،656سنةعليهموينتصر

الممالكسيطرةتحتعهدهفيالقدسظلتوالني،بيبرسالمملوكيالسلطان

والأوقافالأسواقوانشأوالها،الاصلاحاتمنكئيرأَوأعادواعليهاحافظواالذين

مدرسة.الخمسينعنعددهايربوكانالتيوالمدارسالعامةوالمرافق

لقصس،م!طدم!!
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عإء"9

العثماثيةالخلاقةمحؤالقدس

لاالذيالعثمانيينحكمفترةالدينصلاحبعدالقدسعنالحديثيتبع

المدهلطولوالمماليكالدينصلاخزمنفيعنهاالحديثعنأهميتهفييقل

نأإلىم،1516-1791هـ229-1336منأمتدحكمهمأنإذحكموهاالتي

الإنكليز.احتلها

صدوربعداستانبول!فيرأساًمتصلةمتصرفيةالقدساصبحتعهدهموفي

متصرفلغيلثمريف)قدسعليهاوأطلقام(،هـ)1287817سنةفيالولاياتقانون

مراكزفيبلديةمجالسبإنشاءأخرقانونصدرسنيناربعوبعد(،مستقلةإدارة

منذتولىقدكانذلكقبلالقدسفيالبلديالمجلسلكنوالمتصرفات،الولايات

فيالاستشاريالمجلسمسؤولياتوبعضالقاضيمسؤولياتبعض1863سنة

العامة،المتصرفرقابةتحتوالأسواقوالمياهكالنظافةالداخليةالمدنيةشؤونإدارة

إلىالبريطانيالقنصلأرسلهمياههامشروععنتقريرفيالقدسبلديةذكرويرد

يؤمهاأصبحالقدسأنإلىالمتصرفيةهنهفيالسببويرجعاستانبولفيالسفارة

بلديمجلسبتشكيلتنظيمهامنمعهبدلاالنيالأمرالزوار،منهائلةأعدادأ

يسمىالنظاموهذا،البلدياتبتشكيلصادرنظامبموجب،سنواتأربعلمدهمنتخب

منأربعةأعضاءستةم1791سنةالمجلسهذاأعضاءعددبلغوقد.الولاياتنظام

فيعليهكانتعماالبلديةوضعالإنكليزيغيرفلماليهودمنوائنانالعرب

العثمانيين.عهد

نتفاضاتواباتواضطراوأوبئةيفقحدثتأيضاًالعثمانيينعهدوفي

هـبقياثةأ511سنةالشعبيةالانتفاضةفحدثت،القدسمعالمغيرتوانقلابات

فرضتالتيالباهظةالضرائببسببالإشرافنقيبالحسينيمصطفىبنمحمد

محمدجورجيآنذاكحاكمهاعزلإذذلك،تنفيذدونحالالنيالأمرالسكانعلى

مؤقتاً)1(.مصطفىبنمحمدبدلهوعينباشا

.53ص،لشريفالف-ا،لطيباويا(1)

لقطس،م!طدم!!
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منالكثيرضحيتهاذهبهـالتي1171سنةالقيامةكنيسةفتنةوحدثت

للأرثوذكسالعثمانيونوانتصر،والإفرنجالأرثوذكسالروممنوالقتلىالجرحى

المدينة.فيالمسيحيةالأماكنجميعوسلموهم

منلأكثرواستمرالمجاورةوالبلادالقدسبسكانفتكخطيروباءوظهر

)1(.أشهرستة

القدسمنالاقترابيستطعولمهـلمصر،1213سنةنابليونغزوةوحدثت

عكا.فيالمنكرةهزيمتهبعد

.بتدبيرهالأرمنواتهام1223&-سنةالقيامةلكنسيةالغربيالجزءحريقوحدث

الضرائبهـبسبب0124سنةدمشقواليضدالشعبيةالثورةوحدثت

بالقدسالحيطةالمنطقةفيعارمةثورةالفلاحونففجر،السكانعلىفرضهاالتي

لمواجهةجنديآلافخمسةبنفسهدمشقواليقادنفسها،القدسداخلإلىامتدت

ارتحلأدطماولكن،كبيرةكرامةالثائرونالفلاحونيدفعبأنالأمروانتهىالثائرين

أبوابحراسةعلىوأقاموالقدساقلعةعلىفاستولواالأهاليثارحتىلواليا

دمشقوآليأرسلتأنالعثمانيةالسلطاتلبثتماولكن،شديدهحراسةالمدينة

التزحزحفضوا،الذينالقدسزعماءلمفاوضةالقدسإلىجنديلفيآرأسعلى

وأعثماني)غريبأوأجنبىأيظهرانيهمبينيستقبلوالابأنموقفهمعن

علىالثائرينأنجبرتبالمدفعيةللمدينةالعثمانيينقصفضراوةلكن(،الباني

)2(.دماءسفكدونالثورةفانتهتالاستسلام

ثلاثةموتإلىأثىوالنيالقدسفيالكوليراهـمرض373سنةوحدث

آنذاكعددهمكانالذينفلسطينسائردونوحدهاالقدس3منشخصلافآ

.)3(نسمةألفعشرين

القدسيالحرمتعميربإعاثةاهتموافقدبالقدسالعثمانييناهتماموعن

والاقتصاديةالدينيةوالمنشئاتالمراكزبإنشاءكذلكواهتموا،وإصلاحهالشريف

.15/9-01،فلسطينبلادنا،الدباغمصطفى1()

.026،صالتاريخفيالقدس،العسليكامل2()

.7-018/،فلسطينبلادنا،الدباغمصطفى3()

لفس،سومم!مو
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منالعلويةبالأجزاءتحيطكانتالذيالقانونيسليمانالسلطانعهدفيوخاصة

سورتجديدوكذلك،بالرخامالسفليةوالأجزاءالمزخرفبالمّاسْانيالخارجيةالجدران

الطائلة.الأموالعليهوأنفقتسنوا!خمساستمرالنيالقدس

الاولى4العالميةالحرب

التركىالعهدج!والمسكوكاتالنقود

بيتسكانبينرائجة،التركيالحكمبدايةفي،كانتالتيالنقودأنيظهر

إلىهبطقدالمسكوكاتهنهقيمةوإن.المماليكعهدعلىسكّتالتيهيالمقدس

إلىقانونيسليمانحدَابالسلطانالنيالأمر.المماليكحكمزوالمعالحضيض

علىأقبلواالأمربالحفيالناسأنأيضأويظهر.باممهمميتجديدة"فلوسسكّ

ارتباكاًأحدثالنيالأمرقيمتهالهبوطالقديمةوأهملواالجديدةبالفلوسالتعامل

أنها)2(قائلةأمرهاتشكوالقدسنائبإلىالمسلمينمنجماعةفراحتالأسواقفي

نأوتقرر.لكثرتهاالعتقالفلوسعلىوالتعنثالجددالفلوسقلةمنتضررت"

وأحمدالسوقةجماعةبرضاوذلك.بربعأربعةكلالمسكوكةالعتقالفلوستكون

..8الشريفالقدسمحتسببكرأبيبن

أولأن:العهدذلكفيبهاععناالتيالمسكوكاتالنقودبعضبيانواليك

الأصل.مغوليةكلمةأنها.(اقجة):تسمىكانتالتركيالعهدفيضربتعملة

وقد.خانأورالسلطانأخوباشاالدينعلاءضربها.البيضاءالقطعة:ومعناها

مندرهمثلثتساويالبدطفيكانت.الجنودمنللواحديوماًراتباًيومئذاتخذت

.بارّةأربعينعنعبارةأنهاالقولوفي.الفضة

الفضةمنوهوبالدرهم،التركيالعهدأوائلفي،المعاملةكانت)3((الدرهمأ

جمعها.القديمةالمسكوكاتمنوهيبهاتتعاملالنحاسمنمضروبةقطعةبالفتح:الفلس)1(

وأماجزيتهلأداءشهاثةعنقهفيالذميويعلقهاتختمكانتجزيةورقةأيضاًوالفلس.فلوس

.(البستان).طيلبنيضمفإنهبالكسرالفلس

هـ.()1565هـ.739سنةشوال7تاريخ37الصفحة94السجل)2(

سدسوهواليونانيةدانكمعربوالدانق.(الدوانق)منعددجمعاللغةفي:الدرهم)3(

خرنوبحبةالإسلاميالدانقف!ن،خرنوبحبةعشرةستةالإسلاميالدرهمكانولماالدرهم

.(لبستانا.)حبةوثلثاً

!سف،موطلع!لح!
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ماوكثيرأ.دراهموجمعه.التركيالدرهم.(أم547هـ-)549يسمونهوكانوا

القطعمنوهي(العثمانيةالفضية)الدراهمباسمالصكوكفيهنهوردت

السليمانية.

كانتالفضةمندراهمأربعةكلأن)1(السطورمنيليفيماوسترى

.واحدأقرشاًتساوي

الذهب.منمصنوعةالسلطانيةالسكةيعاثلالنقدمننوعهوأالديئار(21(

السليمانية.الفضةمنقطعةأربعينعنعبارةوالدينار

مصرية.قطعة48وقيمته)3(البندقييسمونهكانواالذهبوالدينار

مصرية.قطعة32عنعبارةالأصلفيكانالصحيحوالقرش

.الأتراكعهدقبلسكّتأنهاويظهر.(الناصرية)الدنانيرذكرتولقد

آخر.نقدمنأصغرأنهابللا،القيمةصغيرة،التركيالنقدمنقطعة()بازة

وجمعها:.جزءأوقطعةأوشقفةومعناها.فارسيةوهي(بارة)الكلمةأصل

عنعبارةالقرشأنأوالقرلشمنأربعينمنواحدعنعبارةوالبارّةبارّات

.بارةأربعين

لهايقالولذلك.مصرسيماولاالعثمانيةالبلادفيمتداولةكانتوالبارّة

للإنف!.دراهمأي(مصاريمعك):قولهمجاءهناومنمصريةأيضاً

والقرش.أيضاًعثمانيتينقطعتينأوشاميتينقطعتينتعدالمصريةالقطعة)

القرشغيرقرشهناككانانهويظهر)4(مصريةقطعةثلاثنِنعنعبارةالأسدي

مصرية.قطعة32)5(.وقيمتهالصحيحبالقرلشيسمونهكانواالقرشوهذا.الأسدي

.(9178هـ)4012لسنةا4لصفحةا234لسجلا()1

فيالحجاجاخرجهاأنإلىبالوزنقديماًالعرببهاتعاملالذهبمنقطعةاللغةفيالدينار)2(

ناالمؤرخينبعضظن.(البستان).دنانيروجمعه،ديناراصله،مروانبنالملكعبدخلافة

زمنفيالفرسعرفهالاتينيةاويونانيةأنهاأثبتواالحقيقينولكن.فارسيةكلمة()دينار

لغتهم.إلىنقلوها.المقدونيالاسكندرخلفاءالسلوقيون

68السجلالفاتحمحمدالسلطاقزمنفيذلككان.العثمانيونضربهاذهبيةعملةاولانه)3(

13014016السنة55الصفحة ( .. A).م

(.)1643هـ.5301السنة147الصفحة912السجل)4(

.م(4016)هـ1301السنة55الصفحة67السجل()5

،لقطسم!س!كلوو
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ياسيماولاالعثمانيةالبلاديأعملةالبارةكانتلماأنهالبستانفيجاءلقد

المصريةالقطعةمنالمقصودأنالقوليجوزإذاَ.مصريةأيضاًمميتفقد،مصر

.البارةهو

تعاثلمصريةقطعةكلأنأي.المصريةالقطعةنصفإ)1(الشاميةالقطعة)

ستينوبالتاليمصريةقطعةثلاثينيعاثلالأسديالقرشكانولما.شاميتينقطعتين

الأسدي.القرشمنستينمنجزءعنعبارةالشاميةالقطعةوتكون،شاميةقطعة

تعادلانعئمانيينكلأن.واحدهوالعثمانيةالشاميةالقطعةأنويظهر

مصرية.قطعة

ولقد.مصرية!طعة04يعاثلمنهالواحد.السليمانيةالنقودمن(السلطالْي)

تعاثلأنهاقرارهفيعنهاقالسلطانيأبثلاثينالأشياءمنشيءقيمةالقاضيقدر

فيكونمصريةقطعةثلاثينيعاثلالأسديالقرشكانولما.مصريةقطعة0012

الأسدية.القرولشمنالقرشوثلثلقرشمعادلاًالسلطاني

المدونةالمعاملاتفيذكرهاوردالعملةمننوع(السلطاتية(أو)السكةالسكلا)

.(م1565هـ-739)للهجرةالعاشرالقرنخلالالشرعيةالحكمةسجلاتفي

القانوني.سليمانالسلطانزمنفيسكتالتيالنقودمنأنهاويعتقد

.()2(الدينار)أو(السلطانيالذهب)ويسمونهالذهبمنماسكمنها

.(السليمانيةالقطع)أو(السليمانيةالفضة)ويسمونهاالفضةمنماسكومنها

تعاثلكانتالذهبمنالمصنوعةالسلطانيةالسكةأوالدينارأنويظهر

.بارّةمئةأو)3(السليمانيةالفضةمنقطعةأربعين

منالمصنوعةهيهنهتكونوقد.باراتخمسعنعبارةكانتالسكةوأن

.أخرىمعادن

.م(7915)هـ.6001لسنةا35لصفحةا97لسجلا()1

ذلكفيالرائجالسليمانيالجديدالسلطانيالذهبمنأنهالدينارذكرواماكليقولونكانوا)2(

التاربخ.

.11سليمانيةقطعوعشرسلطانيةأربعة..:يقولونكانوا()3

،لقصسم!س!مموو
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وانتقلت،الأناضولبرفيالسلاجقةسكهاالتيالنقودمنأنه(الاْسديالقرشأ

لأنكذلكمميوقد.بارةأربعونقيمة.اكتسحوهاعندماالبلادهنهإلىمعهم

الأسدصورةعليهكانتأنهقولوعلى.عليهمطبوعةالبدءفيكانتالأسدصورة

وظل.لمملكتهمخاصكشعارالشكلهذاعلىالفرسواستعمله.معاًوالشمس

الزمن.مععنهرفعتالأسدصورةأنرغم،الأسديالقرشيسمى

انحصرثم،النقودولصرفالتجاريةللمعاملاتأساساًمضىفيمااستعمل

أواخرحتىالبلادهنهفيرائجاًوظل.فقطالعلنيبالمزادالأشياءبيعفياستعماله

،العثمانيونالأتراكهماستعملهمنأولأنيقولمنوهناك.عشرالتاسعالقرن

فيلديهمرائجةآنئذكانتالتيالهولانديةالأسديةالعملةعنأخذوههؤلاءوأن

استعملهأنوبعد.ونصفدراهمثمانيةبقيمةتضربوكانت.العثمانيةالممالك

القرش)أيضاًلهويقال(التركيالقرش)يسمىصارالعثمانيونالأتراك

.(السلطانيالقرش)و(العثماني

قطعةثلاثين)1(يعدل،للميلادعشرالسابعالقرنخلال،كانارزسديوالقرش

وفي.فرنكاتثلاثةيساويالعصر،ذلكخلال،أخرىمواضعفيرأيناهوقدمصرية

نصفه(وهو)الأسليوالقرش.فضيةقطعة04يساويالسلطانيالقرشأنقول

فضية.قطعة02يساوي

الأتراكاختراعمنكانتسواء(القرش)كلمةأنيفهمهذاومن

ومن.(غرش)أصلهاتركيةكلمةفإنهاالعثمانيينالأتراكأوالسلوجوقيين

.)2((آقجة):أيضاًايركيةراو!خةأس!ا!ا

أصلهاكانومهما.(جروش):ألمانيةأو)3(الأصللاتينيةأنهاقولوعلى

هذاضربواوالأتراك.(قرشاً)وقالوافعربوهاالأتراكعنأخذوهاالعربفإن

.(م1618هـ)2801لسنةا3لصفحةا201لسجلا()1

براقجة.-برغوش:حلميابراهيمالتركيالموْرخيقول)2(

كالغرشوالقرش.غروشوجمعه.معربالمسكوكاتمنضربالغرشان(البستان)فيجاء)3(

.فروشوجمعهومعنىزنة

لقصس،م!سولح!
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9901-الثانيسليمانالسلطانعهدعلىمرةلأولبلادهمفيالنقدمنالنوع

التركيية.الليرةمنالمئةمنجزءوهو(1916-16ة7)هـ2011

قرنمنذالقرشاستعملوقد.فضيةدراهمستةالواحد!القطعةزنةكانت

.بارةأربعينبقيمةوالنقديةالماليةللمعاملاتكوحدهتقريباًونصف

حتىالمقدسبيتأسواقفيرائجةذكرهاالمتقدمالسليمانيةالنقودضلت

3012سنةالعرشتولىالنيالثالثمصطفىبنالثالثسليمالسلطانزمن

الأوانيبطلبعهدهعلى،السنية)1(الإراثةصدرت."فقد.م1788-للهجرة

كلعنصدبهايعوضأنعلى)2(الضربخانةإلىوإرسالهاعندهمممنوجمعها

الفضةمناربعةكلوعن،ونصفقروشبستةالذهبمن)3(مثقال

واحد.."بقرش

عشرالثامنالقرنخلالسيماولاالعهدذلكفياشتهرتالتيالنقودومن

الكائنةلداروازلطة005كانفالصداق.الأصلبولونيةوهي(الزلطة)للميلاد

أنهاأي.فضيةبارةثلاثينعنعبارةوالزلطة.زلطةعشرةبسبعبيعتحطةباب

فندقية.ذهبةخمس!أو،الأسديالقرشأرباعثلاثة

كلعيت.أخرىكثيرةومسكوكاتنقود،التاريخذلكبعد،سكتولقد

ضربتالتي(الحمودية)ومنها.عهدهعلىسكتالنيالسلطانباسممنهاواحدة

السلطانعهدعلىضربتالتي()والجيدية.(م8018)محمودالسلطانعهدعلى

العزيزعبدالسلطانعهدعلىضربتالتي(والعزيزية)(م.9183)المجيدعبد

الخامسىرشادمحمدلسلطاناعهدعلىضربتلتيا()والحميدية.()0691!م.

(.م9178هـ)4012سنةالأولىجماثى5التاريخ4الصفحة234السجل)1(

القسطنطينية.فيالمسكوكاتلضربالعثمانيةالحكومةأعدتهاالتيالدارهي(الضربخانة))2(

بناوكفىبهاأتيناخرثلمنحبةذرةمثق!كانوإن)الأيةومنه.بهيوزنمااللغةفي(المثق!))3(

الاختياروفي.شعيرةوسبعيناثنينعنعبارةوهوالذهبمثاتيلأحدأيضأوالمثق!.(حاسبين

.البستانأوالهدايةفيوكذا.قيراطاًعشرونهو

لقصس،طدموله!مو
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عنعبارةوهي)1((مغشوشةعملة):نوعانفإنها(الحموديةالعملة)أما

.(متاليك)لعشرويةوا(قروشخمسة)والوزري(ونصفقرشان)البشلك

ومحمودية.،خيريةعنعبارةوهي(ذهبيةعملة)الثانيوالنوع

.التجارهأسواقفيرائجةكانتالتيهيفقطالمغشوشةالعملةأنوالحقيقة

تباعكانتفقدالذهبيةالعملةوأما.مكانكلفيتتداولهاالأيديكانتالتيوهي

فقط.الزينةبقصدوتشتري

التاسعالقرنأواخرفيرائجةكانتالتيالعملةقيملناتبينالتاليةوالأرقام

:أم(898)عشر

شركصاغمغشوشةلصةخا

قرشبارةقرشبارةقرشبارةقرشبارة

001201701124(ذهب)العثمانيةالليرة

0223-91(فضة)العثمانىالمجيلي

55-(نحاس)العثمانىالوزيري

02.2102.23-)نحاس(العثمانىالبشلك

901111118136الاسترلينيالانجليزيةالليرة

ذهب()

02.502.6--)فضة(الانجليزيالشلن

49102.801-27.86(ذهب)الفرنسيةالليرة

02.4101.5--(فضة)الفرنسيالفرنك

فقط،العثمانيةأوالتركيةوالمسكوكاتالنقودليستأنهنفهمهذاومن

والإيطاليةوالروسيةحتى)أيضأوالفرنسيةالانكليزيةوالمسكوكاتالنقودوإنما

المقدسبيتفيرائجةكانت-والذهبمنهاالفضة-(والبلجيكيةوالنمساوية

النقود،هن!مننوعلكلكان.المصريالذهبعنقلوكذلك.8918()

ومميتروسيامعمعاركهمإحدىفيامرهمعلىالأتراكغلبأنبعدسكتالعملةهنه)1(

فضة.بالمئة01نحاسهاإلىاضافوالأنهم()مغشوشة

لقصس،لح!سومو
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خالصة،:القيمهنهعلىيطلقوكان.مختلفةقيماربع،الاجنبيةمنهاوالتركية

.وشرك،وصاغ،ومغشوشة

ككذهباًأنقدأتدفعهاعندماالشيءقيمةفإنها(الخالصة)القيمةأما

.(فضةاو

النحاسية.بالعملةتدفعهاالتيالقيمةفهي(المغشوشة)القيمةوأما

بهايعملكانوما.الحكومةتحددهاالتيالقيمةفهي(الصاغ)القيمةوأما

فاسد.غيرأووصحيحسليم:معناهاتركية(صاغ)وكلمة.نادرأإلا

اصلها.الدارجةبالعملةتدفعهاالتيالقيمهَفهي(الشرك)القيمةوأما

فاسد.ومعناها.تركيةوهي)جوروك(

تتغيرفإنهاالرابعةالقيمةواما.تتبدلولاتتغيرلاالأولىالثلاثةالقيمإن

مننوع8018()محمودالسلطانعهدعلىوكان.والمكانللزمانتبعاًوتتبدل

)و،واحدةبارةوهي(النحاسة)ونحاساتخمسوهوالقبق():يسمىالعملة

وهو(المجيدي)ومتاليكأربعةوهو(لقرشوا)،نحاساتعشروهو(المتاليك

قرشاً.عشرتسعة

من01%بنسبةويطلى،الأحمرالنحاسمنيصنعكانفقد(المتاليكأما

فإنه(القبق)وأما.بارا!عشرعنعبارةإنه.النحاسةمنأصغروهو.الفضة

الأحمر،النحاسمنيصنعوكان(باراتخمسأي)متاليكنصفعنعبارة

كانتفإنها(النحاسة)وأما.النحاسةمنأكبروهو،بالفضةيطلىلاولكنه

النصف،:هياجزاءوللمَبق.المَبقمناصغروهي،الأحمرالنحاسمنتصنع

و(البشلك)وأما.(السحتوت):المعروفةأجزائهومن.لثمنوا،والربع

ماعلى-وهذا.الفضةبماءويطليانالنحاسمنيصنعانكانافإنهما()الوزري

.(المغشوشةالعملة)بالعملةمنالنوعهذاتسميةفيالسببهو-أعتقد

ثم.متليكاًعشرينأي.لَروشخمسةعنعبارةالبد!فيالبشلككان

عشرة:اخرىوبعبارة.القرشونصفقرشاناي.النصفإلىقيمتهانخفضت

.باراتعشرعنعبارةوالمتليك.متاليك

،ل!صسم!سو!
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متاليك.خمسةعنعبارةوهو.البشلكنصفوهناك

صنعتلأنهاكذلكمميتوقد.المغشوشةالعملةهو(البشلكأىِ)إنه

%.01فيهاالفضةونسبة.بالفضةالمخلوطالنحاسعن

النحاسة:وهيسائدةالمغشوشةالحموديةظلتالمجسِدعبدالسلطانزمنوفي

مصنوعوهو(المجيلي)إليهاأضيفأنهغير.والوزريوالبشلكوالمتاليكوالقبق

صارثم،قرشاًعشرلَسعةعنعبارةكانوالمجيدي.الصافيالرباصالفضهَمن

ربع.إلاقروشخمسةوربعه.ونصفقروشتسعةالمجيليونصف.قرشاًعشرين

.قرشمئةعنعبارةوهيالذهبالعثمانيةوالليرة

والوزريالبشلكأي)الحموديةالعملةبقيتالعزيزعبدالسلطانزمنوفي

مجيديوالنصفالمجيديأي)الجيديةالعملةوكذلك،(والقبقوالنحاسةوالمتاليك

الرابحة.النقودمن(الذهبوالليرةمجيدىِوالربع

ظلتكلهاذكرهاالمتقدمالعملةفإن.الحميدعبدالسلطانزمنفيوكذلك

الليرة)عنقلوكذلك.جديدمنطبع(المجيدي)أنسوىعليهايزدولم.سائدة

فيه.ضربتالنيوالتاريخ،الحميدعبدالسلطاناسمعليهاطبعوقد.(ف!ب

أنهإلاسائلهذكرهاالمتقدمالعملةأنواعجميعظلترشدالسلطانزمنوفي

عت:عبارةوهي(النكل)نوعمنعملةإليهاأضيف

.بارة04-واحدقرش

.بارة02-قرشنصف

.باراتا0تقرشربع

ولكنه.الزمنمنمدةالشراءعلىوقدرتهالأصليةبقيممَهالمَرشاحتفظ

في5الواحدالمرشكانأنفبعد.العهدالعثمانيأواخرفيالتدهورإلىيميلأخذ

مندراهمأربعةأودرنكاتثلاثةيعاثلم9178-أهـ402سنةالأولىجمالى

لاالقرشأصبح؟الذهبمنمثقالاًتعاثلالقرشونصفقروشوالستة،الفضة

العثمانيةالليرةوصارت.(أم837)الفرنكمنسانتيما25ًمنأكثريعالل

فقدالمجيديوأما.قرشأ792والانكليزيةقرشأ222والفرنسويةقرشا255ًتساوي

.القرشونصفقرشا47ًقيمتهكانت

،فسم!س!!
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التركيالعهد!الاقتصاديةالناحية

1517-)التركيالعهدفيالاقتصاديةالنعيةعلىنظرةنلقيأنأردناإذا

الشرعيةالحكمةفيالحفوظةالقديمةالسجلاتإلىنرجعأنعلينافإن(م1791

الحديث.أصدق،العهدذلكأخبارعن،وأوامروعقودقضايامنفيهبماتحدثناوالتي

ذلكفيرخيصةكانتالمعيشةنفقاتأنوجدناالسجلاتتلكإلىرجعناومتى

تلتها.التيالأعوامفيالعيشبنفقاتقيستماإذارخصهامبلغويتبين.العهد

:البيانواليك

فيلنقرأوإنا.الحلإياتأسعاريعينالنيهوبالقدسالمسلمينقاضيكان

داودبنمحمد)2(الحتسبينبحضورالدينحسامالقاضيأن.8))(السجلاتأحد

يلي:كماالتاليةالحبياتأسعارتكونأنقررجاموسأبيبنمحمدبنوعلي

اللبن243الجبن15البلديالدبس65العنانيالسمن،بارة48الطيبالزيت

15الضانياللحم24الأصفرالصابون03المشمعالصابون04العاثيالصابون

الزيت،أسعارعنحديثالأمرنفسوفي.8البقرياللحم13الماعزلحم

لشمع،وا،والحديد،لفولاذوا،سوسلعرقوا،الحمويلسكروا،لنباتالسكروا

،لبرقوقوا،لقطينوا،للوزوا،لنشأوا،والمشمش،والخل،لطحينوا،لسيرجوا

.الطعاموملححتى،والكماجوالخبز،لليمونواءوالبدنجان،والخيار،والفقوس

الأفنديمولاناأن."تلتهاالتيالسنةوفي)3(نفسهالسجلفيأيضاًونقرأ

الكنافةسعريكونأنقرر،داودبنموسىالحتسباستشارةبعد،اللهنور

لدقك6وا6لسميدوا5الصينيةوالكنافة4لقطايفوابارات4المخروطة

العنبوقنطار93السوقومنبارة34المعصرةمنالطحينيةوجرة5والطحين

)4(.سليمانيةفضةقطعةمايةالشريفالقدسبوزن

.(إم562هـ)فى07السنة033الصفحة44السجل)1(

.(البلدية)هذايومنافينسميهاالتيوهي(الحسبة)رجلمناثنان)2(

.م(1563هـ)719السنة553الصفحة44السجل)3(

الفصل.هذامنآخرموضعفيالتركيةوالمسكوكاتالنقودعنكتبناهماإلىأنظر)4(

-سلق!ص،موس!لمح!
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توفيْاوعندما

صفرا6فيالقدس

:)1(هي!اذا

سكانمنالبيطارالشاميالراهبموسىبنجريسلمدعو

القاضي،بمعرفةتركتهحصرتم1563هـ-719سنة

الشيءقيمة

سليمانيةفضة

بارة5

بارة08

0506

08.0

01.8

..5

نوعه

قاءزر(2)طةفو

صينىجوخة

كفن

عتيقأحمركبر

جديدرازىكبر

جوغعراقيتان

منشفة

مطرزمنديل

خشبصندوق

قطنأزرقملف

حريرأزرقملف

نحاسطاسة

نحاس!دست

نحاسمقلى

صغارسكاكين

الفضةمنسلسلة

علد6فضةخواتم

خشبرمحعصا

.511الصفحة44السجل)1(

الحكمة.سجلاتفيوجدتكمانفسهاالتعابيرهنااستعملت()2

كللرقص،س!لمح!مو
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نأويظهر.سكة02بالنصارىحارةفيالكائنةالميتدارقدرتوقد

ثمنعين(م1565هـ)739شوال6وفي.بارة001عنعبارةكانت()السكة

.بارات6بالشعيرمنالمد

العنبقنطارأنوجدناالجيلذلكتلاالنيالجيلإلىانتقلناماإذاوإنا

ومد.(م1211هـ-0201رجب)15غروشبثلاثةقيمتهحلدت)1(الجنلل!

بست)3(الحنطةومد.(م1632هـ-4201شعبان12)واحدبغرش()2اللره

فىِ)غرشأبأربعينالزيتوقنطار.(م1655هـ-أ660شوال)مصريةقطع

.(م1655هـ-6601الحجة

يأتي:كماكانتفقدالغنمأثمكوأما

.القرشونصفاسديأقرشأكانالضأنأوالماعزمنالواحدالرأسثمن

أسدياً.قرشا125ًبوالضأنالماعزمنرأسا091ًآخررجلمنرجل)4(ابتاعفقد

اسدي.قرشبألفيمنهاراسا0133ًآخروابتاع

ثمانون(السلطانيالذهب)منجملتهبثمنكبيشةعاليةحمراءفرسوبيعت

السليمانية.الفضةمنوقطعتانذهباًسلطانيأ

سجلاتعنهاحدثتنافقد.العهدذلكفيوالعفاراتالأراضيأثمكوأما

شرفمحمدالخواجاالمرحومبنالدينشرفالخواجاإن:َفقالت،ذكرهاالمتقدم

يأ)السدسوهىِ.حصتهاخاتونصفيةالحصناتفخرمن)3(اشقرىقدالدين

والسفرجلوالتينالزيتونغراسجميعفي(قيراطاًوعشرينأربعةمنقراريطستة

القدسبظاهرالسمارأرضفيالكائنأصلأعشرتسعةأصولهوعدةالإسلامي

.هذاَيومنافيالرائجةالفضيةالغروشمنغرشأخمسونقدرهبثمن

001الصفحة29السجل)4(

.792الصفحة013السجل()2

.358الصفحة128السجل()3

(.1643)هـ5601السنة147الصفحة912السجل)4(

.(م1618)هـ.201ةالثانيربيعالتاريخ24الصفحة201السجل()5

،لفسم!حدمو!
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معطبقتينمنوالمؤلفةداودبالنيالكائنةالدارنصف)1(بيعتولقد

سلطانياً.وعشرونتسعجملتهبثمنمنافعها

مشحملةوهيالقصيلةرأسمنبالقربزيدبنيبخارة121كائنةدار9-بيعت

عشرخمسةجملتهبثمنمماويةوسعةومرلَفقومطبخوإيوانسفليينبيمَينعدى

سنةسلخإلىمؤجلةوالباقي،سلطانيةخمسةمنهاالبائعلحبض؟ذهباًسلطانياً

تاريخه.من

سفليينبيتينعلىالمشتملةالوادحارةفيالكائنةالدارنصف)3(وبيع

ذلكحقوقبجميعولوزرمانوشجرلَيمنهدموبيتوصهرلِجودهليزوإيوان

البائع.بيدممَبوضةغرشاًعشرونقدرهبثمنومنافعهومرافمَهوجدرهوطرقه

البيع.بصحةالقفيوحكم

سفليةبيوتأربعةعلىالمشتملةالنصارىبمحلةالكائنةالدارربع)4(وبيع

غرشاًاسدياً.عشرونقلرهبثمنوصهرلِجمماويةوسعة

قدرهبثمنطبقتينمنمؤلفةالعمودببابدارالمَاريخنفسفيوبيعت

أسدياً.فضيأغرشاًثلاثون

ونافعوصهريجوإيوانغرفتينعلىتشتملوهيحطةببل!داروبيعت

.(أم727هـ)أ014سنةالأولىجملأىذلكوكان.غرشاًوسبعنِنبخمسةمختلفة

الحفرالروميالرأيعظيمبنبشارةولداوحنهغطاس)5(واشزىْ"

كاملاصلمنقيراطنصفوقدرهاالشائعةالحصةجميعالشرعيببلسمعهما

علوعلىالمشتملةالنصارىبمحلةالشريفبالقدسالبناءالقائمةالدارجميعفي

(.)73951565لسنةا02لصفحةا94لسجلا()1

.ام()1565هـ739لسنةا41لصفحةا94لسجلا()2

.(م1617هـ)ا280الأولىجملأى02التاريخ4الصفحة201السجل)3(

هـ.2801الثانيةجملاى02التاريخ64الصفحة201السجل()4

.(م)1774هـ1188الثانيةجمالىغرةالتاريخ135الصفحة255السجل()5

-س،لقصصو!مو
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معدينوصهريجينبيوتثلاثةعلىيشتملمنها(.)فالعلو.وسفلعلو)1(وعلو

ثلاثةقدرهبثمنومرافقومنافعرمانوشجرةعنبمعصرةوعلىالشتاءماءلجميع

.8.زلطةوعشرون

جميعالحلييصفيابنعمرالسيدمنالحورانيمحمدالحاجواشترىْ.

بثمنحطةباببمحلةالشريفبالقدسالبناءالقائمةبالدارالواقعالكبيرالبيت

.مقبوضةَزلطةعشرسبعةقدره

رجل()2است!رفقد.الأيامتلكفيمرتفعةالعقاراتأجورتكنولم

المسجدلوقفوالتابعالتجارسوقبأسفلالواقعالصاغةبسوقالكائنالحانوت

كاملة.سنةلمدهباره36بالأقصى

منالحلييخالدالحاجابنوعليخضربنمصفىمنكل)3(واست!ر8.

قطعةعشرونقدرهبمبلغالصخرةوقفوهوالشفاحمامجليحمزةالوقفناظر

..ْسليمانيةفضية

شيخالمدققينقدوةوالسعاداتالعلممنبعالساداتسيدمولانا)4(وأجرْ.

اسحق،بنتعزيزةالمدعوةلليهودية،الوفائيالقادرعبدالسيدوالمسلمينالإسلام

الشريفبالقدسالشرفبمحلةالبناءالقائمةالسفليةوالقاعةالعلويةالدارجميع

اثنيسنةكلأجرةغرشاًستونقدرهاب!رهسنواتخمسلملةوإسكاناًسكناً

.88غرشاًعشر

لنقرأوإنا.صداقاًيسمونهوكانوا.النسبةبهنهرخيصاًأيضاًالمرأةمهروكان

(أم565)للهجرة739سنةالشرعيالصداقإن8.)5(ذكرهاالمتقدمالسجلاتفي

وسكة،معجلاًمقبوضةونصفسكةمنها.)6((سكاتثلاث)عنزادما

)1(mayالسجلاتفيوجدتهكماالكلامأنقلزلتماأننيظح.

(.)1563هـ719السنة605الصفحة44لسجلا()2

.(م)1565هـ739لسنةا16لصفحةا94لسجلا()3

.(م1618)هـ2801السنة73لصفحةا201لسجلا)4(

.41لصفحةا94السجل()5

التركي.العهدفيوالمسكوكاتالقودمععنهابحثناوقد.سكةجمع)6(

،لق!سمولمدم!!
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..8الأجلينلأقربمؤجلةونصف

إذأ.سككبثلاثالطحينمنقنطارنصفباعرجلاًأننفسهالسجلوفي

الطحين.منقنطارنصفيعاثلاليومذلكفيكانالمرأةصداق

يوسفبنتخديةمخطوبتهالملكانيميروبنحسن)1(تزوج..ولقد

:غروشتسعةجملتهصداقاًنبيهوسنةتوفيقهوحسنوعونهاللّهبركةعلىوأصدقها

إلىعليهلهامؤجلةغروشأربعةوقدرهوالباقي.غروشخمسةذلكمنالحالي

..هطلاقأوبموتلفراقا

غرشاً:وعشرينخمسة)2(حمّلتهأنبعد".السنةنفسفيبامرأةرجلوتزوج

مؤجلةغروشعشرةوالباقي.أخيهابيدمقبوضةغرشاًعشرخمسةذلكمنالحالي

."هطلاقأوبموتالفراقإلى

بينالعهدذلكفييتراوحكانالمهرأنعلىتلل)3(أخرىكثيرةأمثلةوهناك

التالية:الأرقامفيترىكماغرشاًوالستينغروشالثلاثة

خمسةمنها:غروش8مؤجلوغرشمقبوضانغرشانمنها:غرولش3

غرشاً:02مؤجلةوخمسةمقبوضةخمسةمنها:غرولش01مؤجلةوثلاثةمقبوضة

غلاشا15ًومقبوضاًغرشا15ًمنها:غرشا03ًمؤجلةوعشرةمقبوضةعشرةمنها

54منها:غرشأ06مؤجلاًغرشاًأ5ومقبوضاًغرشا02ًمنها:غرشا35ًمؤجلاً

مؤجلاً.غرشا02ًومقبوضةغرشاً

وإنا.بالصعودأخذأنإلى.يزيدأوقرنطيلةالمستوىذلكفيالمهوروبقيت

ولاساداتالفضلاءفخر)4(إن01للهجرةعشرالثانيالقرنسجلاتفيلنقرأ

الستالمخدراتفخرتزوّجالأقصىالمسجدامامأفنديئموسىالسيدالكرام

منهاثلاثماية:زلطةخمسمايةجملتهصداقاًأفنديعبداللّهالشيخابنةخاتونخدجة

...الأجلينأقربإلىمؤجلةلباقيوا،مقبوضة

.(م1618هـ)أ280السنة01الصفحة201السجل)1(

.(1618f)هـ1801السنة11الصفحة201السجل()2

.(م1618هـ)اه28)_7801لسنةا72لصفحةا201لسمجلا()3

.()1774هـ1881لسنةا013لصفحةا255لسجلا()4

،لقصسم!سو!
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السنة.فيغروشثلاثة)1(كانتفقدالزوجةكسوةوأما

باعهكانأنهمصطفىبكرعليالروميحنفيبنمنصور)2(ادّعى.8وقد

غرشاًوثلاثينخمسةذمتهفيثمنهامنلهت!روأنه،غرشاًبتسعينبيضاءجارية

بذلك.لهالقاضيفحكم..غرشْونصف

واحدةقطعةقدرهايوميةبنفقةاسكندربنتلفاطمة)3(القاضيحكم.وقدْ

وشرابهاطعامهاتلقاءالبرادعيعليالحاجبنموسىزوجهالهايدفعها)4(مصرية

الأسدي.القرشمنأثوابهاوغسلهاالحمامودخولها

وبالطرقالتجاربينتتكونالتيبالديونصلةللمرأةنرىأنالغرائبومن

لمدينةيدفعأنتعهدرجل01عنقرأناهماذلكفمن.الديونتلكتسديدفيالمتبعة

يفولمالدفعميعادحانماإذاحتى.معينةمدةفيقماشثمنذمتهفيالنيالمبلغ

.8ْ...!طالقةامرأتهكانتبتعهدهالمدين

بنالدينناصربنموسىمنالليلخرجأحمدبنابراهيم)5(اشترى.ْوقد

غادرإذاأنهنفسهعلىمشترطأالباقيوأبقى.ثمنهامنقسماًلهفدفع.فرسهشقرق

منه،ابتاعهاالتيفرسهثمنالفرسصمبيوفيأنقبلالشريفالقدسمدينة

بحضورالتعهدهذاوكان.ا.ثلاثاًطلاقاًطالقةعصمتهياالتيزوجتهتكون

.!لديناخيرلقاضيا

)6(القاضيأن8.:العهدذلكفيوالأجورالرواتبمبلغعلىالأمثلةومن

الصلاحيبالمارستانوالمجانينالمرضىخدمةوظيفةفيالبركقلعةامامابنزينعين

العجمية.بنحجازيعنعوضاً

.(م9161)هـ9201لسنةا482لصفحةا201لسجلا(1)

.(م9161)هـا920لسنةا482لصفحةا201لسجلا()2

.(م1618هـ)2801لسنةا5لصفحةا201لسجلا()3

سليمانية.فضيةقطعةقرهايوميةبنفقةالقفيحكمالقضيةلهنهمشابهةاخرىقضيةوفي)4(

.(م)165هـ739السنة24لصفحةا94السجل()5

.(م)1726هـ9311سنةالأولىجماثىالتاريخ263الصفحة21السجل)6(

،لقدسم!كل!م!لح!
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علىالمتوليوحضر.الحبةعندوبالاستنابةعملهفياللهبتقوىأمرهوقد

الحاصلينأجرةخدمتهنظيرزينإلىوأحالوا،المتولينوبقيةالعلميعبداللّهالوقف

وقدرهاسنةكلفيأجرتهايتناول!كانالذيبالسجنالمعروفينبالدباغةالكائنين

.."بذلكوقبل.عدديةغروشستة

شهر.كلعنناصرية!نانيرخمسةكانتالصلاحيةالمدرسةفيالمدرسوأجرة

المشاةسريةقائدأي(باشيِتفكجي)يلقبكانالنيالمجريآغاوحسن

ثلاثةمعيتهفيوكان.غرشا003َقدرهشهرياًراتبأيتقاضىن014LSعامبالقدس

.السلطانخزينةمنيتناولهما،غرشانمنهمواحدكلراتب:التفكجيةمنأنفار

فيوصفناهاالتيالمعيشةنققاتوانخفاضالأسعاررخصرغم،أنهويبدو

الفقراءمنقليلغيرعدد،العهدذلكفي،القدسفييعيشكان،المتقدمةالأسطر

لقلةأوالدينيةأعمالهمبحكمأما:جبينهمبعرقعيشهمكسبيستطيعونلاالذين

زراعية،بلدبرحتوماكانت؟قدمناكما،القدسلأنذلك.والأشغال!المكاسب

بطجصلةمنلهامابمقدارإلافيهالتزدهرالتجارةكانتوما.صناعيةولا

المختلفة.الطوائفعندالمعروفةالدينيةوبالشعائر

القدسإلىترسل،الماليةوالتبرعاتالهباتعنوقرأناممعناهماكثيرأَولهذا

من61الصفحةفيقرأناهماذلكومن.العثمانيةالبلادعاصمةالقسطنطينيةمن

خاعاأحمدالسلطانأرسليومالشرعيةالحكمةسجلاتمن213السجلصفحات

الصرةوأمينباشامحمدهاشمغزةلواءأمير:هماالدولةرجالكبارمناثنين

0113سنةعن(الصرة)يحملانفجاءا.(شهرياريسلحدار)آغاحسين

بحسابعنها(؟)شريفياًذهباًوثمانونوأربعمئةألفانوفيها.م1717-هجرية

المبلغهذايتوزيعالاثنانوقام.مصريةقطعةوثمانونوماية(؟)الطرليالذهب

الدفتربمقتضى)لهمعينهومامنهمواحدكلفقبض،المستحقينعلى

والخطباءالكرامالحرمومشايخالأعلامالعلماءبحضورذلكتمولقد.(السلطاني

العلماءمنالدعاءفتزايد...الشريفالأقصىالمسجدوخدموالمصدرينئمةوالأ

...القدسيةالديارهنهسكانوجميعوالفقراءوالضعفاءوالصلحاءوالمشايخوالسادات

.(...خانأحمدالسلطانوالملحدينالكفرهقامعوالمسلمينالإسلاملسلطان

،لقطسمولمدم!لمحوو
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وكانت).البلادهنهفيالعثمانيالحكمطيلةتكررالعملهذاأنويظهر

للمدينة.الشرعيالحاكمبمعرفةالمستحقينعلىتوزع(الصرّة

وثمانينوخمسمئةآلافخمسة.م1736هـ-أ017سنةفيهنهوكانت

أسدياً.غرشاً

الأرذوكسيون:المغربمنالهباتهنهمثلتتلقىالمسيحيةالطوائفوكانت

الكاثوليكية.الممالكمنواللاتين،أوروباشرقيمن

التركي4العهدسةالصناعة

لئزلر9

العهدأوائلفيوصناعتهاالقدستجارةعناليسيرا!وإلانعرفلا

القدسكانت.المذكورالعهدأواخرفيعنهماالكثيرالشيءنعرفوإنما.التركي

مصر.إلىوتصدرهالصابونتصنع

والعلب،الدينيةوالبضائعالمدرسيةالأدواتمنكبيرةكمياتتصنعوكانت

المختلفة.والشموع،الزعوطوعلب،والصدفالزيتونخشبمنالمصنوعة

زيارةبقصدوصوبحدبكلمنإليهايفدونكانواالذينالحجاجإلىوتبيعها

المقدسة.الأماكن

مثلهكانوكذلك.الأوربيةالبلادوبعضانكلترهإلىالقمحتصدروكانت

.الزيتونوزيتالسمسم

.الزيتونأشجارمنواسعةمسماتبقاعمنحولهاوفيماالقدسفيكان

القديمالزيتكبواالسنينمنسنةفيالمقادسةأنبدرجةمبذولاًفيهاالزيتوكان

التيالصناعاتمنكانتالصابونوصناعة.الجديدللزيتكافيةأوعيةليجدوا

منكبيرعددالمصابنتلكمنوكان.المصابنمنكبيرعددفيهاكان.بهاتباهي

يومم1876سنةبعدتتضعضعأخذتالصناعةهنهأنغير.منهايعيشونالعمال

أشجارمنكبيرقسمعلىوأتت،الجرادمنكثيرةأسرابالبلاداكتسحت

منهاخمسةمصابنسبعةسوىالسنةتلكبعد،القدسفييبقفلم)1(الزيتون

)1(005.warren,P

،لقطسموطدم!له!
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فيطبخةعشرينتنتجمصبنةكلكانت.للمسيحيينمصبنتانوللمسلمين

رطل.ألفاطبخةوكل.)1(السنة

.الصابونمنرطل000.028عامكلفيتنتجكانتالقدسأنأي

التركي4العهد!التجارة

إلىوأكثرها.الخارجإلىتصدر،منهاالقليللا،كلهاالكميةهنهوكانت

أنواعمننوعأيلتدفعالصابونصناعةكانتوما.الصغرىوآسيامصو

التصدير.عندإلا،الضرائب

مارسيلياطريقعنأوروبامنبضائعهاأكثرتستوردالقدسوكانت

والحريرية،الصوفيةالبضائعتأتيهافكانتمارسيلياطريقعنأما.وتريست

تريستاعنوأما.أم(876)السنةفيتركيةليره000.15بقيمتهتقدربماوالخمور

.ليره000.25قيمتهبماذلكإلىوماوالأثاثوالخشب،فالقزاز

وكذلك.ليره000.02قيمتهبماوالصوفيةالقطنيةالبضائع:انكلقرهومن

منالقدستستوردهاالتيالبضائعقيمةيقدرونوكانوا.الأخرىالبلادمنمثله

السنة.فيتركيةليره000.001منيقرببماالخارج

تجريكانت،الصادرأمالواردفيهاسواء،كلهاالمعاملاتهنهأنوالغريب

،كمبيالاتولا،عقودفلا.لحمتهاوالأمانةسداهاالشرف:الشفويالإتفاقبطريق

تسجيل.ولا،ممسرةولا

المماليك.منشآتمنوهوالقطانينسوقمنها.أسواقعدهالقدسفيكان

.هذايومنافيالزيتخانبسوقالمعروفوهوالطبينوسوق

مسالكعنعبارةهيمتوازيةأسواقوثلاثة.بالشامباشاأحمدوقفوهو

.مستورةوعقودطويلة

متداعيالعهدقديمأكثرها.القديمالطرازعلىبنيتأنفاقعنعبارةوهي

الدكاكينهيالغرفوهنه.فيهانوافذلاصغيرةغرفجوانبهاوعلى.الأركان

يدعىمنهماالقبلي:قسمينإلىيقسمكانمنهاالغربي:أسواقثلاثةهناكوكانت

فقط.شهورثمانيةالمصبنهَسنة)1(

،لقطسموس!لمحوو
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وفيه(والنحاسينالجلودسوق)والشمالي.اللحومتباعوفيه(اللحامينسوق)

العطارين(سوق)يسمونهوالأوسط.النحاسيةالأوانيوتبيضالجلودتنظف

وماوالحبالوالخيطانوالخرثةالخيلوأوانيوالن!جارةالعطارةأنواعجميعفيهوتباع

تباعوفيه.(الخواجاتسوق)أيض!ويسمىالتجار(سوق)لثالثوا.ذلكإلى

الصاغة.دكاكينأيضاًفيهأنكماالأقمشة

الجلوسمساطر،منهاالأكبرالشطرأمامأو،الدكاكينجميعأماموكان

.أخرىجهةمنالشراءبقصديفدونالذينالزائرينوجلوس،جهةمنأصحابها

منالشرقإلىالكائنالتجارسوقفيهذايومنافيالمصاطبهنهأئرلترىوأنك

منعتإذم1863سنةحتىالحالتلكعلىالأسواقظلتوقد.العطارينسوق

ورصفت.القديمةالمصاطببهدموأمرت،جديدةمصاطبإنشاءالحليةالسلطات

.بالبلاطالأسواقهنهمنتمرالتيالطرق

ووضعِ،وأزقتهاالقدسشوارعمنالقديمالبلاطرفعم1885سنةوفي

قليلاَارتفاعاًالشارعوسطرفعوقد.هذايومنافيتراهالنيالبلاطمنهبدلاً

يومئذاستخدمتالحكومةوأن.فيهاالأمطارمياهتجريأقنيةجوانبهاعلىوأنشأت

هنهأنويظهروتنظيفها.الشوارعرصفأجلمنالمسبينمنكبيرأعددأ

صلاحٍعهدوعلىالصلييالفتحفيأيضاًبوجودهاععناالتيالقديمةالأسواق

نحتلطاوفدأ.ان)1(ْالتركيةالسجلاتفيقرانافقد.بالغرضوافيةتكنلم،الدين

الدينعلاء)2(والخواجاتمسلمبنالدينعمادالشيخمنمؤلفاًالمدينةتجارمن

العابدين،زينالشيخالعلامةبنأحمدالدينوشهابالروميالدينشرفبن

اليهوثي،الكريمعبدبنويوسف،جبارةبنالمسيحوعبد،الصبانبنوميخائيل

ويهودا،إيلياوأخوه،شدادبنوسلمون،كتيلةبنوموسى،ابراهيموأخوه

بنوسلمون،يوسفبنورحمينمنصوربنوشوعه،شحاثهبنوحليف،الأرمني

الشرعية.الحكمةإلىجاء؟حسانبنوعيسى،المغربينجاربنوسعيدصوفان

كسالشيخبنعليوبينبينهمالاتفاقتم،أفندياللهجارالقاضيمولاناوبحضور

1561f-هـ079لسنةا382لصفحةا44لسجلا()1

العهدهذلكفيالتجارةيتعاطىكانالنيالرجللقبهي(و)خواجاجمع()2

+سلقص،لمدم!!مو
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على،الجليحمزةمولاناالشريفينالحرمينناظرعنالشرعيالوكيلالمصريالدين

العمارةتلكنظيرفيلهيدفعواوأندكاناًأربعينالخضرسوقفيلهميعمرأن

الأربعينأجرةفيالاَتيةالسنينمنسنةأجرةنظيروذلك،ذهبياً)1(سلطانياًأربعين

ذلكتماموبعد.الشريفالأقصىالمسجدوقففيالجاريالمزبوربالسوقدكان

بالسوقالتيالقماماتإزالةلأجلذهبسلطانيةعشرةالمذكوعليللشيخدفعوا

واشترط.العمارةبقيةلأجلالأربعينبقيةيعطوهنفذتإذاوأنها.عمارتهأجلومن

المبلغيكون،المعينةالدكاكينفيهيست!رواولمتمإذا،المزبورالسوقأنأنفسهمعلى

.فيه(لهمحقلاالتبرعسبيلعلىالشريفللمسجددفعوهالني

الشمعلبيعكسوقتستعملالقيامةكنيسةأمامالواقعةالسمةوكانت

زيارةبقصدالقدسإلىيفدونالذينالنصارىمنللحجاجالدينيةوالكتبوالصدف

والصيرافة.التجارمنكبيرعلدالسد4تلكفييجتمعكانكما.المقدسةالأماكن

ويشتغل.دكاناًوعشرونوثلاثمئةألف(م1876)يومئذالقدسفيكان

وإليك.والمهنوالصنائعالحرفأربابمصاففيإدخالهميجوزرجلا0291ًفيها

وأديانهم:وأجناسهمحرفهمحسب)2(تصنيفهم

يكونأرمنبروتوستانتلاتينروممسلمونيهودالمهنة

77---015215فرانةأ

-2---4بنوكأصحاب2

863-912522حلاقون3

37----37-حمبية4

----61كتبمجلدو5

أ---أ-كتببائعو6

42--20112-الخبزبائعو7

63----792قصابون8

64-11212021لمجارون9

11---911فحمبائعو01

التركي.العهدفيالنقودلبحثخصصالنيالفصلإلىانظر)1(

)2(094.Warren ، P

،لقطسموسو!
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للجاجمابائعو11

قهوةطعنو12

لنعوشاصانعوا3

طهل!أ4

حبوبتجارأ5

قطنتجارأ6

صيادلة17

صباغونأ8

طحانونأ9

دكانجية02

قزازئعوابا21

جيةخضر22

بقالة()ىةلم!23

خانجية24

لكلسائعوبا25

كبايجة26

طراقون27

عتقأواعىتجار28

متجولونباعة92

مصورون03

الغلايينصانعو31

فخاربائعو32

33

كندرجية34

حريرتجار35

للسيربممعاصر36

جلودتجار73

دونحدا83

صاغة93

تنكجية04

زعوطتجار14

مصابنأصحاب42

518628317

831541226

7-318-

لقصس،لمحووسو

27

01
03
86

12

28
21
143
91
88
918

22

01

023
02
32

28
57
36

76

http://www.al-maktabeh.com



---17-بونصاتجار43

102--136-اسطبلاتأصحاب44

01---أ-9سكربائعو45

23---923-حلوياتصانعوا46

01012626-34خياطون47

1137-51416والتبغالدخانبائعو48

2223---91ساعاتية94

258-432-11نهورتجار05

---3-3خشبتجار51

----8-صوفتجار52

----7-حالاتعرضكتاب53

024757876145متنوعةمهنأرباب54

---3--أسلحةصانعوا55

10570835714604960291

.والروسواليونانالأرثوذكسالعربإلىالرومكلمةتشير:ملاحظة

والافرنسيس.والطيلانالعربإلىاللاتينكلمةتشير

الطائفةإلىالمنتمينوالعربالمتنصريناليهودإلىالبروتستانتكلمةتشير

العربية.الإنجيلية

المختلفةودواوينهاالحكومةمصالح

.(وتلغرافبوستة):يسمونهاوكانوا.والبريدللبرقمصلحةهناككانت

فيكانوكذلك.(مديريوبوستةتلغراف):يسمونهواحدموظفيديرهاوكان

مدير:مديرمنهمالكلوجعل.دائرتينإلىفصلتثم.8091و8918و1876

فيالشكلهذاعلىظهراوكما.(الي!يد)البوستةومدير،(البرق)التلغراف

فيالموظفينعددكانوما.)1491(الكبرىالحربحتىكذلكوظلتا.1191عام

خطوطثمةيكنولم)1(.اليدأصابععددعلىليزيدمنهماواحدهكل

التلفونية.للمخابرات

وثلاثة،للبريدواحدمأمور1876عامالقدسفيكانانهكتابهمن294الصفحةفيوارنقد)1(

.للبرقمأمورين

لقصس،لمح!م!سو
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صغرِةعمارهَفيتعملكانتالتيالتركيةوالبريدالبرقمصلحةجانبوإلى

والبريدللبرقمصلحة،عشرالتاسعالقرنخلال،تقومكانت)1(علونبسويقهَ

وفقاًتسيركانت،الأرمنحارةفيتعملكانتالتيالمصلحةهنهإن.)2(النمساوية

هنهوكانت،الخيلتجرهاعربةفيويافاالقدسبينيسيروالبريدالبرقلأنظمة

بينالحديديالخطأنشئولما.الصباحفييافامنوتعودالمساءفيالقدستغاثر

الأجنيالبريدوأما.فقطالتركيالبريدلنقلالقطاراستعمل2918()المدينتين

الخيل.بَحرهاالتيالعرباتيستخدمظلفقد

التركي:العهداوائلفي،القدسفيموجوثةكانتالتيالوظائفومن

الأوقافوناظر،)6(الملبيتوكاتب،)3(والمفتي()4(كهيا)و()3()كتخذا

الحرمين،أوقافومتولي،)9(الأيتامومأمور،)8(الأوقافمي!ومأمور)7(،العامة

وكانوا)11(المعمارينورئيسى،)01(السورتعميرعنالمسؤولوالمعمار

القلعة.منالقريبالخضارسوق()1

.214ص.أورشليمتاريخفيالسليمالسير)2(

وكيله.أوالمتصرفنائب)3(

.المتصرفأسراركاتم)4(

ص431السجل(الشريفالقلسبمحروسةوالتلرشىالافتل!شيخ)عليهيطلقوكك()5

م.1567-هـ675السنة

م.0191هـ-719السنة551الصفحة44السجل)6(

وبعد.م1752هـ-ا166السنة237السجلفي(الشريفالقدسأزقكناظر)كرجا)7(

والرملةوغزةالقلسأوقدعنالمسؤولوهو(النظارنظر)عنيبعثونراحوابقرنذلك

.اهـ(174)وجنينوالمجدلونابلس

م.0191-1328السنة13الصفحة7السجل)8(

.الثرعقفيلدنمنتدققحساباتهوكانت،للايتامصندوقهنككك()9

ا.054-هـ479السنة16الصفخة12السجل)01(

لسنةا602لصفحةا346والسجل.م1862أهـ-927السنة804الصفحة201السجل)11(

م.1862-اهـ928

لقصس،سو!مو
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)2(.العتالينمقدم،السوقوشيخ،)1(والحتسب،(باشي)معماريسمونه

ومديرالحاسب،التركيالحكمأواخرفي،فيهاكانمَاالتيالوظائفومن

الأمورومديرالنفوسومديرالأوقافومديرالمعارفومديروالمفيَالتحريرات

السنيةالأراضىِومديرالعموميةالديونومديروالويركوالتحريرومديرالأجنبية

خاقانيالدفترومأمورالفنيالزراعةومأمورالزراعيالبنكومأمورالأوراقومدير

الحديديةالقدس-يافاسكةومفوضالنافعةمهندسوسرالبيطريوالمفتش

المعية.ومأمور

البلدية(رئيس)لِعتبرونفيهكانواالزمنمنحينالأتراكعلىأتىولقد

كانواالنيالسجلفيويذكرونه،الحكومةمأموريعدادفيويدخلونه،موظفاً

السلطانمن:كلهمالدولةموظفيأمماءعلىيشتملوالنيسنةكلفِىيصدرونه

والدواوين.المصاعمختلففيالكتاباصغرإلىالمتصرفينإلىالولاةإلىالوزراءإلى

؟مسلمونعربكلهموأن،المئةعلىليزيدواكانواماالمَدسموظفيفإنوبذلك

اليد.أصابععدديجاوزونلاأتراكبضعةخلا

اكأمن

لهويم!.(بايراقدار):لقبهكبيرلقائدموكلاً،الأمربدالِهَفي،الأمنكان

وسليمانم1567هـ759فيالقدسلواءأميربككيوانمثل(اللواءأمير)أيضاً

:فريقانبأمرهيأتمرونالذينالجندوكان.(اللواءأصرِ)1568`-هـ769بك

:ويدعونالمشلأوفريق.آغابرتبهَوضابطهم(بوزوقباشىِ):ويلمَبونالخمِالةفريق

الأمنحفظعنمسؤولونهؤلاء.()4(باشيلَفكجي)وقاثدهم.31((تفكجي)

المدينةداخلفيالأمنواما.الخارجمنالمدينةعلىيقعاعتداءأيدونوالحيلولة

.1565r)5((القدسمدينةصوباشىِ)عنهفالمسؤول

.القدسلبلديةخصصنلهالنيالفصلإلىأنظرالبلديةرئيس)1(

7395-11565السنة36الصفحة94السجل)2(

البنلقية.حدلأي(جيتفنك)أصلها()3

فيوكانغرشا003ًالشهريراتبهوكك0184عامالقدسباثيتفكجيالمجريآغاحسنكك)4(

السلطك.خزينةمنيتناولهاغرثكاليومفيمنهمكلراتبالتفكجيهَمنأففارئلاثةمعيته

م.1565هـ739السنة47الصفحة94السجل()5

،لفسم!هم!!
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.(القدسلمحلعةدزدار)بيلقبقائدهاالمشاةمنحاميةالقلعةوفي

منوحامية.(باشيبلوك)برتبةضابطومعهما.القدسقلعةكتخداومساعده

رمضان15(السملطانيةالمنصورةالقلعة)1(باشيطوبجي)قائدهاالمدفعية

بصفتهأفنديحمديمحمدالقدسقاضيمن)2(ممضيأمرهناك.م0184هـ-1256

الممصبهذا(ليتوإينتدبهمرادآغاأحمدإلىموجهباشاعزةمحمدصيداواليقائمقام

،يوم"!ثاخبز)4(أققوخمسة،غرلشألفقدرها)3(بماهية(المدفعيةقياثةأي)

ثمانيننفرلكل.)5(أسطاواتأنفاروستةطوبجيةنفر54ومعه.شعيروعليقتين

وأوقة،شهرياًغرشمايتاأسطةولكل.يومياًخبزأوقةونصف،الشهرفيغرشاً

البلدوفي.(فضةعشرون)قدرهعلفبللالقلعةولدزدار.يومياًخبزونصف

.(سباهية)و(سباهي):عليهميطلقالخيالةمنفريق

الوالييعينه.بالقدس(161السلطانيةللعساكرالأخبازناظر)وهناك

أقق3و،الشهرفيأسديغرش003الناظرهذاوماهية.)7(عسكرأسربصفته

باشا)8(الحتشميكيجري)ذكرالتركيةالسجلاتفيجاءماوكثيرأَ.يومكلفيخبز

المدفعي...طوبجي..و.الدفعمعناهاتركيةكلمةطوبَ..)1(

سورية.لتاريخالعربيةالأصول)2(

.الشهريالراتب".ماهية01والشهرمعناهافارسيةكلمة.ْماه..)3(

درهم.009وهي..اقة)جمع)4(

الخبير.الرجلمعناهاتركيةكلمةوهي.اسطةجمع)5(

م.0184-1256رمضان21فيبالقدسالسلطانيةالأخبازهاشمآكاابراهيمعين()6

الجش.قائداوالعساكرراس(عسكرسر)و.الرأس؟:معناهافارسيةكلمة(سر))7(

هـ1174التاريخ3الصفحة244السجل)بالقدسالثرعيةالحكمةسجلاتفيعثرنا

حفرةجنابدائرة)تزودانالقدسمدينةعلىفرضوفيهالقاضيدونهمحضرعلى.م0176

الآتيبالمقاديرالتفتيشيةالدورةاثناءفيالقدسمنطقةفيرحالهاتحطعندما(النعموليافندينا

ممن0015أرز0015لحم0003خبز:(بالأوقة)وهي؟يومكلفي(النخيرة)منذكرها

51غنم(وبالعدد)8سكر03حليب03لبن3،ملح002حمص45دقيى03َعسل375!

والتبهن.والحطبالخضارمنكافيةوبمقادير03ثجاج003بيض

م.1751أهـ-163لسنةا237السجل)8(

،لقطسم!س!لمح!
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الانكشاربة()بالمعروفةالمنظمةالغاءقبلطبعاًكانوهذا.(الشريفالقدسفي

.لبلادان!

(8018)الثانيمحمودالسلطانزمنفيالأمنمصلحةالأتراكنظمولقد

بوليس!):يقولونكانواكماأو.وركشرطة:قسمينإلىفقسموها.وبعد

جندياً.ستينعنلتزيدالقسمينهذينكلافيقوتهمكانتوما.(وجاندرمة

الذينالدركقاثةومن.(نيقومندأجاندرمة)يسمونهقائدالجاندرمةيرأس

.(م8918)باشاخانبدربنبكعلي:التركيالعهدأواخرفيبالقدساشتهروا

.(م1091)لدزداراآغاويوسف

ثم.الشامإلىتستأنففلسطينمحاكمأحكاموكانت.للعدلدائرةوأسسوا

فيمباشرةالاستانةتخابرمستقلةمتصرفةفصارت،القدسامتازتثم.بيروت

استئنافمحكمة،العشرينالقرنأوائلفي،فيهاتأسستولقد.الإداريةالأمور

قبضواالأتراكأنورغم.ببيروتملحقاًعكالواءوظل،نابلسلواءإليهافانضم

لمالبلادومشايخالإقطاعأمراءنفوذأنإلا،قبلذيمنأحسنالإدارةزمامعلى

الماضي.إلىبالنسبةتضاءل!قدكانوإن.ينقطع

وطورأَيستتبتارة،الأتراكعهدعلى،وخارجهاالمدينةداخلفيالأمنكان

سليمانالسلطانعهدففينهائياً.مفقودأيكونالأحايينأغلبوفي.يضطرب

0152(- 269Xآل!إلىيافا-القدسطريقبحراسةعهدالسلطانأننسمع(م

بعضالطريقتلكيسلكونالذينالسياحمنيحصلواأنلهموأجاز.غوشأبي

.المقررةئدلعواا

الكائنةالطريقبخفارةتهتمكانتالحكومةأن!عناأيضاًالأخيرالعهدوفي

عشرخمسةالطريقتلكعلىأقامت0918سنةفيوأنها،ويافا-القدسبين

المسافرين.حمايةبقصدالجندمنعلدمنهامخفركلفييرابط،لحراستهامخفرأ

حاميةوضعتسليمانبركمنبالقرب(("مرادقلعة)المسماةالقلعةوفي

بقصدالألوانالمختلفةوالأسلحةوالبناثقبالمدافعمزودينجندياًأربعونقوامها

.القدسإلىالعروبمياهفيهاتسيلالتيوالقناةالماءمنابعحراسة

.للميلاد7162سنةمرادالسلانعهدعلىبنيتالقلعةهنهانالمياهفصلفيقلنا)1(

،لق!سم!س!!وو
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احد.إل!هاينتدبفلا)1((الباشوية)تشغرعندمابالمرةيفقدالأمنوكان

ظلالمنصبهذافإن.القرمحربخلال(أم853)السنينمنسنةفيجرىكما

غيرالأفنديةمنعددالقدسيديروأخذ.باشايعقوبموتبعدشاغرأ

حقه،يستردمنهمواحدكلوراحالفرصةهنهالقرويونفاستغل!.المتجانسين

إذاالإنسانانلدرجةضئيلأيومئذالحكومةنفوذوكان.بيده،بهيدعيالنيوالحق

اكسروأنا،بالفاعلإلي):هذالهيقولأمرهيشتكيالشرطهَقائدإلىذهب

.2(()رأسه

علىوالقاثمةداودببرجالمعروفةالقلعةفيترابطالتركيةالحاميةكانت

الأتراكمدافعكانتوفيها.الجنوبيةالشرقيةالجهةمنالخليلبابمنمقربة

القلعة،هنهمنالشرقيالجنوبإلىالكاثنةالثكنةوأما.الحربيةمعداتهموسائر

القشلة):يسمونهاوكانوا.)3(الشاهانيةالعساكرلسكنمعدةكانتفقد

وأ(التحتانيةالقشلهَ):يسمونهااخرىقشلةالقدسفيوكانت.(الفوقانية

بابكلوعلى.الحرممنالشملىوإلىحطةبابطريقعلىوهي،القديمةالسرايا

الخفارةيتناوبونهؤلاءوكان،الخفارةبقصدالجندمننفرالمدينةأبوابمن

ونهارأ.ليلاً

شرط!أ،)4(وعشروناثنانم1876عام،القدسمدينةفيكانولقد

.مسلمونكلهم

البلاد+فِىالإجباريالتجنيدفرضعشرالتاسعالقرنأوائلفيالأتراكحاول

لمأو.ذلكيكرهونالعربأنلاعتقادهم،قصدهمعنفعدلواعادواولكنهم

.للتطوعفليلجأواإذا؟ذلكأجلمنابراهيموولدهباشاعليمحمدضديثوروا

منيتقدملمإذ.جدوىدونولكن.عليهويحثونهم،للتطوعالناسينادونراحوا

.الإدارةعنالمسؤول(المتصرف)لقبوهوالباشامنصب)1(

)2(

.لسلطاناجنود)3(

)4(

م!لمدمو!،لقصس

144.J.Finn, P

294.Warren. P
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مسيحيوعربي(العيزريهَمنفلاحهو)واحدمسلمعربيسوىالقدسسكان

ومارونيإيرانمنحديثألقدساإلىجاءوأرمني(المذهببروتستاني)واحد

ينظروالمالناسوأن،فشلتالتطوعحركهَأنذلكمعنى!ويهوثييونانيوراهب

تفرضفراحتنهائياً.عنهتعدلالحكومةجعلالنيالأمر،الرضانظرةالتطوعإلى

إذاعه)1(فرمان.وهناكالمجيدعبدالسلطانعهدعلىذلكوكان.الإجباريالتجنيد

المملكةبأنفيهَاعترف.أم084هـ-1256سنةمحرمبتاريخإليهالمشارالسلطان

.الأسبابمختلفةوقلاقلممَعاقبةثورا!فيسنةوخمسينمئةمنذتزاللاالعثمانية

وضعولقد.والقانونَللشرعالناسانتب!وعدموفقرهاالحكومةضعفمنها

وأعراضهم.أموالهملهموتحفظالأمانللناستضمنجدلِدةقوانين

فرضاتخذهاالتيالجديدةالتدابيرومن.للضرائبجدلِدأنظاماًووضع

.الإجباريلتجنيدا

مسلمذكركلالجنديةفيللإنخراطيدعىكانالجديدالنظامهذاوبموجب

.عمرهمنالعشرينفيدخل

والني.أربعإلىخفّضتثم.سنواتخمسالجيشفيالخدمةمدةوكانت

ستين.إلى(البدل)رفع.ثمالخدمةمنيعفىجنيهاًخمسينالدولةلخزينةيدفع

بامرأةتزوجأو،أبويهوحيدكانمنكلايضاًالبدلدفعومنالخدمةمنيستثنى

يدفعهمامجيديينلقاءالعسكريةمنيستثنونفكانواالمسيحيونوأما.عبدةأوغريبة

السنهَ.فيمنهمالواحد

حملواالذينهمكانواوإنالمسلمينفلسطينعربانهنانعزفاندونو

نفعهمظاهرهفيالثقيلالعبءهذاانإلا،العهدذلكفيالجنديةعبءوحدهم

والمشيالعيشبشظفوالإغترابوالنض!الشدهعلىفعوثصم.النفعكل

منذلكإلىوماالسلاخوحملالكونهذاأحوالواختبارالنفسعلىوالاعتمد

الحكمةسجلاتفيالفرمانهذامننسخةعلىعثرأنهرستمأسدقل.السلطكإراثة)1(

بيافا.الشرعية

م!سو!،لفس
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نأنقولالمناسبةوبهنه.والغربةالجيشفيالمرءيقتبسهاالتيوالمنافعالفضائل

بندقية()عنعبارةأنفسهمعنالدفاعفيعليهيعولونالناسكانالذيالسلاح

آلاتومن.جنبهمعلىيضعونه(خنجر)و،تعبئةتعبأالنحاسمنطويلة

التركي.الحكمأوائلفيالاستعمالكثيرهذاوكان.(النشاب)والقتالالضرب

فلاناً)1(ضربالناسمنفلانأأن.الشرعيةْالحكمةسجلاتفيتقرأماوكثيراَ

نأفتتأكد،جسمهمنآخرمكانأيفيأو..ظهرهسلسلةفيأصابهبنشاب

الحين.ذلكفيوالقتلالضربآلاتمنآلةالنشاب

أنحاءجميعوفيالقدسفيمبداًكاناقتنائهأننقولالسلاحذكروعلى

عشر؟التاسعالقرنأواخرحتىسائد!ظلتالإبعةهنهوأن.العثمانيةالمملكة

.كانقصدولأيكانتوسيلةبأيةونقله)2(اقتنائهومنع،تجارتهفمنعت

8الإشرافنقيبثورة

عليمحمدالسيدالقدسأشرافنقيبثار.م5017هـ-1117سنةفي

وحاصروا.المجاورةالقرىورجالالمقادسةمنكبيرعددحولهفالتف.الحكومة

عددأباشامحمدالشامواليعليهمفساق.فيهاوموظفيهالقاضيوحصرواالقلعة

بهنهللقيامكافيةالقدسقلعةفيالمرابطةالأتراكقوةتكنلمإذا.الجندمنكبيرأَ

الثائرين.علىالتغلبمنوتمكن.القوةتلكرأسعلىنفسهالواليوجاء.المهمة

نأيعلمولكنالنقيبمحمدالسيدالثورةقائدمصيركانماذايعلمولم

مقاممنالقريبةالقبةتلك.المنسيالشيخقبّةبحجارتهوعمرت،هدمقدقصره

الحكمةسجلاتتحدثتلقد.)3(المدينةمغادرةمنأنجالهالأتراكومنع.داودالني

.م(1565)هـ.739شوال11لتاريخا12لصفحةا94لسجلا()1

.(أم098هـ)8013الأولربيع15التالريخ36الصفحة2السجل()2

استغلاله.علىيعملونفراحواالعربشعورالأتراكعرف)3(

بهم!ويحتفظون.المدينةمغادرةمنالرؤساءيمنعون،البلادفيثورةثارتماإذا،فكانوا

أيديهم.فيالنيالسلاحثواريلقيأنإلى()وساقة

،فت!م!سو!
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:.8تقولحيث.)1(إليهافانظر.حديثأصدقالمذكورالحادثعنبالقدسالشرعية

باشامحمدحضرةمن)2((بيورثي)جاء(أم507أهـ)أ17الآخرةجماثى25في

يلي:ماوفيه؟الشاموالي

فيهلماومستمعناظركلإلىوالاتباعالقبولالواجبالمطاعالمرسومصدرْ"

الشريف.القدسأهاليمنالبراياوسائروالرعاياوالأعيانوالساداتالمشايخمن

السيدالأشرافنقيبأنوهوالطرفذلكمنالأكيدهالأخبارإليناصدرتأنههو

افتخارحاصرالاَنأنهحتى.والشقاوةالعصيانعلىوالعنادالإصرارأتمقدمحمد

بيك.وآلايالقلعةداخلفي.المنلا)3(حضرةوالأفاضلالعلماء

الطغيانوأظهرحاصرهالشريفالشرعطرففيالتقى)4(كلمنوالحاصلْ"

القتلىعنالنهيومع...ذلكوراءمنيظهرماونسىيدرولم...الشرعومخالفة

مأموربنأننافحيث.الأدنىاللهعرشهوإذالمقدسةالأماكنتلكفيوالحاربة

العربانمنوغيرهاالمقدسةوالديارالشاميةالأماكنهنهفيالأحوالبانتظام

.الديارتللكإلىمتوجهينأننامعالأخبارهنهبلغتاحين.والرعاياوالبلادوالقرايا

عليهاللهصلىمحمدأمةهمممنعليهالواقفينسائرالحروفهنهتحريروواجب

العلماءافتخارعندمقيمينتكونواأنكموهو.الشريفالقدسأهاليمنوسلم

العنادأظهرلمنتاركين،بأمرنامؤتمرين،الشريفالشرعحاكموالحققين

.المذكورالنقيب

بعساكرنا.نازلينالديارتلكفينكونالشهورغرةفيتعالىاللهإنشاءفإنا

لخلاصكمسبباًيكون.حضورناحينإلىوتقيدوهالنقيبعلىتقبضواأنوعليكم

..ْانملاممن

جاءوقد.(القلعةدزدارإلىباشامحمدمن)ثانبيورثيجاءرجب6وفي

.السلطانلقلعةومتانةصيانةعملتمالآنوإلىبقلعتنامحاصرتكمأحوالطأن:َفيه

.44الصفحة302السجل(1)

.ساممقاممنامر)2(

القاضي.الشرعحاكملقب)3(

...منإ،يقولانيقصد)4(
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وأمانةاللهرأيعلينالكمفيجب.السلطانقوليكونمنومثلكم.المامولفهذا

وتعملواخواطركمتطيبواوالمرادالخدامأصدقفإنكملكميلزمبماالنظروحسن

كثيرةحربآلاتومعنا،عندكمنكونأيامأربعبعدفإننا.قدومناحينإلىمتانة

..ْالوجوهسايرطيبإلاخاطركميكونفلا.وقنبراتمدافعمثل

آلايميرآغامصطفى)تلقىأهـ(أ17رجب6أي)التاريخنفسوفي

بيورثي()الشامواليباشامحمدمن(التيماروأربابالزعماءوسائرالقدس

في8فيهاسأكونوإني))(اربدطريقعنعساكريمعآتأنني.8فيهيخبرهمثالث

مدافعمثلحربوآلاتكثيرةعساكرومعنا.عندكمنكونأيامأربعوبعد.رجب

"8.القلعةتسليموإياكمذلكأعلموا.وغيرها)2(وقنبرات

القبضإلقاءمنتمكنتكانتإذايعلمولا.الثورةعلىالحكومةتغلبت

باشيمعمارأمرباشامصطفىالأمراءأميرأنإلا.الهربمنتمكنأمالنقيبعلى

أنهمنفهمهذاومن)النقيبقصرمنالحجارةينقلأن)3(الشريفالقدس

.داودالنيمقامبجانبالمنسيالشيخقبةبهايعمروأن(هدموه

الانكشارية4ثورة

الأرمناتهم8018أيلول03فيبالقدسالقيامةكنيسةاحترقتعندما

الانكشاريةفثار.بتعميرهاالتركيةالسلطاتمنأمرعلىالرومحصلوقد.بحرقها

وراحوا.الثورةعلىحرضوهمالذينهمالأرمنأنقولوعلى.الخبرلهذا

الحكومة.دارفي(أم981اهـ-235)تيزينيآغامصطفىالمتسلميحاصرون

يوسفكنجالوزيرأرسلهمالذينالجنودمنبدلاالقلعةحمايةيتولواأنمنهوطلبوا

إيقافمطالبهمومن.لمطالبهميذعنلمهوإذا،بالقتلojLj.الشاممنباشا

الكنيسة.عمارةفيالاستمرارمنومنعهمالروم

إدارتهم.تنفيذفيرغبتهوأبلى.الثائرينرؤساءإلىآغامصطفىاجتمع

نصيحتهفقبلوا،بالشامالوزيرجنابيستشيرريثماأيامبضعةاستمهلهملكنه

.عجلونجبلفيمشتعلةكانتالتيكليبثورةتسكينلأجلاربدطريقاختار)1(

قنابل.)2(

.48الصفحة302السجل)3(

مهف،كللم!لح!مو
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منخرجوابل.التعميرحيثمنيقبلوهالمولكنهم.الحاميةبأمريتعلقفيما

سوىيجدوافلم.والبنائينالعمالقتلقاصدين،الكنيسةإلىتوأَوذهبوا،عنده

ذهبواهناكومن.الجديدالبناءجميعفهدمواهربواقدالآخرونكانإذ.منهمواحد

الترجمانعنيبحثونوراحوا.مخادعهمفيالرهبانوسجنوا.فنهبوه،الرومديرإلى

اختفى.قدأنهإلا.جرىفيماالبلاءرأسيعدونهكانواإذ،ليقتلوه()أفريكيوس

قدآغامصطفىرسلكان،ثورتهمفيمنهمكينالانكشاريةكانبينما

.جرىبماباشايوسفوأخبرواالقدسمغادرتهممنيومينبعدالشامإلىوصلوا

يدعى)ضابطبقياثةالمغاربةالخيالةعددمنمؤلفةالجندمنقوةالفورعلىفهيأ

القدسأهلكانالتيالطريقغيرطريقعنالقدسإلىوساقهم.(ذريعةأبو

.الشاممغادرتهامنأيامخمسةبعدالقوةفوصلت.منهاالجنديمجيءيتوقعون

السكانفراح.القدسإلىوصلقدكانالإمداداتهنهخبرأنغير

.الابوابعلىوالخفراءالحاراتفيالمتارشىوأقاموا.مقابلتهاإلىيستعدون

كلهموجنده))(باشيبكرتبةوكانت،الجندقائدولكن.بينهملاكلهموتسلحوا

وثخل.ليلاًالقدسإلىوصولهجعلبشكلالتدبيرأحكم،قدمواكماالمغاربةمن

الثكنةمنقريباًالمذكورالبابكانولما.خفيةمريمستناببابالمعروفالبابمن

حتىفيهاومكثوا.سالمينوجنوثههوالثكنةإلىالوصولمنتمكنفقد،العسكرية

بوجودالناسشعرالفجرطلعوعندما.أحدبوصلهميعلمأندونالفجرمطلع

قدوالأبواب،احتلتقدالمتارشىوجدواأنعتمواوما.ظهرانيهمبينالجند

منعلىالقبضالجندألقىلهمنصبالنيالشركفيوقعواقدوالثوار،ضبطت

ديرإلى(عشربستةعددهميقدر)منهمفريقفالتجأ.الثوارمنعليهعثروا

إليهموطلب،المتسلمفأنذرهم.المسيححبسالديرإلىآخروفريقاً،الأرمن

المتسلمجاءوبالفعل.يستسلموالمإذابالمدافعلديرابهدموهددهم،الاستسلام

هدمه.قاصدأَ،الديرنحووصوبهاالقلعةمدافعمنبمدفع

منالديرمنوالنخيرةالمؤنونفاذ،نعيةمنالتهديدمنالنوعهذاإن

إلىالمتسلمف!ذهم.أنفسهمفسلموا.يستسلمونالثوارجعلالأخرىالنعية

تنكيلا.بهمونكل،القلعة

الألف.رثيس)1(

لقصس،مم!سومو
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ميخائيلالخوريتاريخ)باسممخطوطمنذكرهاالمتقدمالروايةنقلت

ميخائيلالخوريختمولقد.منه48و47و46الصفحاتراجع.(الدمشقيبريكي

التاليه:بالعباراتحديثه

واحدأيخنقبدأالعشاءآذانومن.القلعةإلىالفتنةرؤوسالمتسلمأخذ8.

.(الأمورفهدأت.واحد!ليلةفيوثلاثينثمانيةخنقأنإلى،واحدوراء

الروبم4ضدوالثورة1821عامفتنة

كرسيعلىكان،مأ6/4/821فيالأرتاكضدثورتهماليونانأعلنعندما

الشاملواليتابعةيومئذالقدسوكانت،الثانيمحمودالسلطانالعئمانيةالسلطنة

باشا.درويش

بيتفيالروموراح،تركياعنبالاستقلالينادونبلادهمفياليونانأخذ

يعضدونهم.المقدس

بتاريخالمتسلمعليهمقرأهفرماناًالأهاليإلىمحمودالسلطانفأرسل

الأهلينمصلحةوأن،عصيانحالةفياليونانأن.8:))(فيهجاءوقدم25/4181ي!

أماكنهميحمونكيفيعرفواوأن،متسلحينيكونواوأنيقظينيكونابأنتقضي

سيماولاالنصارىيذيعهاالتيوالإشاعاتالأخباريصدقوابألاّتحذيروفيه.المقدسة

8..لروما

نأوأمرهم،الجندمنسريةالشاممنباشادرويشأرسلنفسهالوقتوفي

وأمرواعامبوجهالنصارىأسلحةفصودرت.للطوارىاستعدادأالقلعةفيترابط

.مكانإلىمكانمنالمدافعوبنقلالسوادبلبس

)2(أفنديسليمانالمتسلمرأسهاوعلى،البطريركيةوهاجموا.المسلمونتسلح

.الغزاويبيكموسى()3باشيتفنكجييقودهمالانكشاريةوعساكر

)1(Annals by Neophytos

Annals,P.)الإسلاميالديناعتنقثم،يهوديًاكانهذاأفنديسليمانان30Neophytيقول()2

91.)

الحامية.قائدأخرىوبعبارة،البناثقرئيس)3(

،لقطسسولمح!مو
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عذاب،منهمالرومسيماوعلى،بالنصارىوحلّالقدسفيالفوضىسادت

لا.الفوضىتسكينسبيلفيمجدعملبئييأتفلم،ضعيفاًالمتسلموكان.شديد

ألفستينمنالمسيحيينمنالمطلوبةالضريبةورفعالنارإيقادعلىيعملراحبل

يشنقواأنفيالحقلهمبأننبأالناسبينوذاع.الفتنةفزادت.ألفمئةإلىقرش

فورهمنفأصدر،الأمرتلافىباشادرويشأنلولا.مسلحاًيجدونهمسيحيأي

خطيأمرعلىوالحصولمحاكمتهقبلإنسانأيشنقيجوزلابأنه:قائلاًأمرأَ

الجمعةيوم-8!الحرِمفيالجمعةصلاةبعدأيضاًالقاضيوقرأ.الواليموافقةيتضمن

مسيحييعنقبلاَيعرفلما:يأتيمافيهجاءوقدالسلطانأمر"م1821يوليو8

وأنهم.فعلولاقوللا،حياتهمفيللمسلمينيسيؤواولم.خونةأنهمالقدس

ولئن.أسلحةمنأيديهمفيماكلصادرنافقدذلكومع.منهمضررولا،فقراء

القدسفيوهم.تخيفناولالها.يؤبهلابدرجةقليلفهو،شيءحوزتهمفيتبقى

العارومن.نخشاهمأنالعارفمن.المسلمينمنبالمئةواحدمنبأكثرليسواقلائل

لناواتركوا،أعمالكمواستأنفوامنازلكمإلىفارجعوا.لقتلهمحجةهذانتخذأن

هذا.عقابناينالعليهمويعتديالأمريطيعلاومن،الأموروتدبيرالسلامحفظ

.8ْنبيهبأوامريعملولماللهعصىقديكونانهعنفضل

يخطبونظلوافقد.)1(المسلمونوأعيانهاالقدسأفنديةفعلوكذلك

علىالاعتداءوعدموالسكينةالسلمعلىحاضينساعاتئلاثالهائجالشعب

بياناًأيضاًأذاعواوقد.المغرضونيذيعونهاالتيالإشاعاتتصديقوعلىالمسيحيين

وعادتالأحوالوهدأتالمسيحيونفاطمأن.والاطمئنانالأمانفيهكلهمامضوه

مجاريها.إلم!المياه

41823عامفتنة

سليمانالمتسلمهوأشعلهاوالذي1823.عامالقدسفينارهااشتعلت

رأىولما.فأسلميهوفىياًقدمناكما-هذاكانوقد.1821فتنةصعبنفسهأفندي

قريحتهزناديقدحف!ذ؟اغت!هدأتقدالأموروأن،تنجحلمالسابقةالفتنةان

حمواالذينالمسلمينومن،المسيحيينمنلنفسهليثأرطريقةفييفكروراح

)1(

فتس،موس!!
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منهماوجمع.شديداَظلماًالفرقينفظلم.عامةبمنبةالقيامدونوحالواالمسيحيين

سليمانوأصبحفعشةبفوائدالماليقترضونالناسوراح.مقرراَكانمماأكثرضرائب

.(عشرالتاسعالقرنبيلاطس):لقبوهوقدمجالسهمفيالمقادسةحديث،أفندي

المأزؤا،هذامنللخلاصطريقةفييفكرونالمقدسبيتسكانكانوفيما

أنهيقولنبأبيروتمنجاءإذارتباكاًالأموروزاد،الفتنةفيزادفجائيحادثحدث

النصارىفاتهم.اليونانيةالحربسفنمنسفينةعشرةإحدىشواطئهاإلىوصل

هن!منالقصدبأنالإعتقادوساد.الدولةسلامةعلىوالتآمرالأجانبمعبالاتفاق

يسجنواانتراكالأوحاولجديدمنالنارفاشتعلت.القدساحتلالهوالحركة

نأقبلأقلعتقدالسفنبأنآخرخبرجاءهمأنلولاالقيامةكنيسةفيالنصارى

.العدوانعلىيدلعملبأيتأتي

بانتما4مصطفىضدالثورة

باشا.اللهعبديدعىعكاحاكم.عكاإلىتابعة1824سنة،القدسكانت

حرّضتأنهالدرجةسيئةباستنبولالمركزيةبطكومةالباشاهذاصلاتوكانت

واليباشاوراغب،دمشقواليباشادروبش:المجاورينالبشاواتمنثلاثةعليه

ودام.عكافيهؤلاءفحاصره.حلبواليباشاومصطفى،الشامطرابلس

مصرواليتوسطعلىبناء،عادمحمودالسلطانولكن.شهورتسعةلهاحصارهم

منصبه.إلىوأعاثه.عنهفعفا،باشاعليمحمد

بواليباشادرويشالشامواليالحكومةاستبدلت،الفتنةهنههدأتأنوبعد

الناسعلىففرض.ظالماً(باشامصطفىأي)هذاوكان.باشامصطفىحلب

فقامتانفجارأَ.الضغطهذاأنتجولقد.)1(قبلمنبمثلهاعهدلهمكانماضرائب

الفلاحين.منكبيرقسمفيهااشتركاضطراباتالقدسفي

مئةالقدسإلىفأرسل.بالقوةوقمعهاالفتنةتسكينباشامصطفىاعتزم

إلىوبعث.جندياًستينسوىيومئذفيهايعَنولم.القلعةفيليرابطواجندي

ضعفين.العشريحصلبأنفيهيأمرهكتاباًالمتسلم

فيفرضتالتيالأغشاراضعافعثرةالسنةتلكفيالباشا3وكلاحصاهاالتيالاعشارأنيق!)1(

سبقتها.التيالسنة

موسو!!،لق!س

http://www.al-maktabeh.com



والقدسالمصريون

وخاصةالمصرييندورجاءالقدسعلىالعثمانيينحكملفترةواستمرارأ

ابنهعليهاولىوبحريةبريةعسكريةحملةأعدالنيباشاعليمحمدولايةعهد

تابعةكانتالتيالمدنوجميععكالهفاستسلمتالفلسطينيينالسدلعلىللإغارة

يارممياًدخلتقدالقدسفتكونوالقدسوحيفاويافاوالرملةغزةمثللها

المصريين.حوزة

الجديدهالقوانينجملةبسببطويلاًتدملمالقدسعلىالمصريةالسياثةلكن

ضرائبفرضمثلعارمةثورةإلىأدتوالتيالقدسعلىالمصريونفرضهاالتي

كل،السلاخحملمنومنعهمالأهاليعلىالإجباريوالتجنيدالناسعلىباهظة

أمرجعلمماالجديد،للحكمولاءهمأعلنواقدكانواأنبعدالثورةإلىأثىذلك

الصعب.بالأمرليسالعثمانيينحظيرةإلىالقدسعوثة

خمسةكلمنباشاإبراهيمطلبأنبعداندلعتفقدالقدسفيالثورةأما

مجموعليكون.عشرةكلمنقولوفيمنهمواحدأيجندواأنالمقدسيينالشبانمن

التيللثورةبهمحدامماالمطلبهذاالقدسأهالييتحملفلم،آلافثلاثةالعدد

قلةذلكعلىوساعدهميافا،إلىباشاابراهيمغيابمعالقدسأرجاءكلعمت

القرىأهاليفاستغلها،ألفعنيربولافكان،القدسفيالمصريينالجنودعدد

ثائر.آلافعشرةعنيقللابعددالقدسبمحاصرةوقامواالمجاورة

القدسبداخلكانواالذينالزعماءأنللناستراءىالحصارهذاوخلال

معاتفكعلىالزعماءهؤلاءأنتبينماسرعانولكنالثوار،ضدعنهايدافعون

وفلاحينزعماءمنالسكانكللأنالدفاعمنجدوىلاأنوتبين،الثائرين

يلاحقونوأخذواالقلعةعنالجنودنزلحتىالحصارواشتد،المقاومةعلىعازمون

إلىالثوارفاندفعالمغاربةبابوفتحالتسللالثواربدحدمماويطاردونهمالثوار

الجنودانتصارعنتمخضالجنودوبينبينهمعنسِفصداموجرىالقدسداخل

الثوار.وهروب

بهقامعملأولأنحيث،القدسعلىالإغارةفيالتاليلليومالثوارواستمر

قائدهجوملتخفيفالقلعةداخلوسجنهمالقدسأعيانعلىالقبضالحاميةقائد

لقصس،لحووسومو
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الثوارهجوملتخفيفالقلعةداخلوسجنهمالقدسأعيانعلىالقبضالحامية

نابلس،منتقدمترجلألفيمنمؤلفةنجدةلأنيفلحلمذلكولكن،واستكانتهم

أبوابفتحواالمقادسةلكن،القلعةداخلالانزواءإلىوجنوثهالحاميةقائداضطرمما

وشكعلىوكانوا،الداخلإلىالثوارفاندفعبإغلاقهالحملةقائدأمرالنيالقدس

معركةبعدالثوارعلىالحاميةأفرادصوبهاالتيالمدفعيةنيرانلولاالقلعةاحتلال

آلافتسعةابنهإلىانفذيافافيكانالنيباشاإبراهيمولكن،أياملعدهاستمرت

كانواالنيالقدسأهاليبينالخبرانتشرماسرعانولكن،القدسلمهاجمةمقاتل

علىالقدسصوبطريقهشقفياستمرإبراهيملكن،المدينةداخليتحصنون

ولاالأوديةعلىالمطلةوالجبالالكهوففيوالثوارالفلاحينتحصنمنالرغم

الأرمنإليهوخففيه،فعسكرصهيونجبلإلىوصلحتىالوادبابعندسيما

يتحصنونكانواالذينالمسلمينمنأحديخرجأندونلاستقبالهواليهودواللاتين

إذاعنهمسيعفولأنهبالعوثةإقناعهمعبثاًوحاولمنها،فرواأنبعدالمدينةخارج

حياتهمبممارسةالناسوأمرالمدينةفدخلرفضوا،ولكنهم،لطلبهاستجابوا

قريةلهيقدمكانفياللّهورامالقدسبينمتحصنينظلواالثوارلكن،الاعتيادية

جنليآلافثلاثةقوامهلهمجديدجيشإرسالإلىباشاإبراهيمأضطرمما،مخماس

جيشانتصارعنأسفرتوالثوارالجيشهذابينالوطيسحاميةمعركةووقعت

وعادنهسماثة،وأسرالثوارمنآلافثلاثةعنيقللاماقتلأنبعدعلىمحمد

الفافي.استقبالوالنصارىاليهودفاستقبلهمكبلينالقدسإلىبالأسرىعليمحمد

وابنه،عليمحمدلحاربةجديدمنتجمعواالئوارلأنيستمرلمذلكلكن

وعلى،عليهوبغيرونعليمحمديقارعونوأخذواالأشجاروبينالجبالفيوتحصنوا

كانالنيالجيشمنالضخمالعددبهذااستطاعتوابنهعليمحمدفإنحالأي

سنةحتىلوائهمتحتالقدسلتنضويالثواروجهفييقفواأنآلافثلاثةقوامه

841 1257Xالسلطةإلىلتعودالقدسمنالخروجعليمحمدإجبارلحينأم

.)4(الإنكليزيالاحتلالوحتىالعثمانية

.288-928صالمفصل،العارفعارف1()
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حكمخلالالقدسفيوابنهباشاإبراهيمبهاقامالتيالأعمالأهمعنأما

السلطاتمعليتعاونالمدينةفيشورىمجلسبإنشاءممحقدفإنهعليها،المصريين

حسنةمعاملةالذمةأهلعاملفإنهوكذلك.الجزائيةالأمورفيوينظرالمصرية

واليهود،النصارىرؤوسمنتؤخذكانتالتيوالعوائدالضرائبمنفأعفاهم

لزيارةيقدمونالذينالنصارىحجاجيدفعهاكانالتيالرسوممنالكثيروالغى

وغيرها.القيامةكنيسةمثلالمقدسةالأماكن

متميزأحضارياًدورأتلعبالمسلمونفتحهامنذالمقدسبيتمدينةكانت

مدينةتميزت.الأديانكلفيولمكانتهابهاالدينيةالمقدساتبحكمجاذبةمدينةفهي

مدينةولعل،الأخرىالحضاريةالمراكزمنكثيرمععلاقاتهابتنوعالمقدسبيت

تضمنتهاالمقدسبيتمعشديدهخصوصيةلهاكانالتيالمدنمقدمةفيتألّيالقاهرة

.مشتركطويلنضالخلالمنالتفاعلوعمقالتاريخحركة

فمنذالعلاقةهنهتجسيدفيوفعالاًحيوياًعاملاالشريفالأزهركانلقد

والتفاعلالتواصلمنحركةفييترثدونالمدينتينبينوالعلماءالأزهرتأسيس

بلالشريفالأزهرفييدرسلمالمقدسبيتفيفقيهاأوعالماًنجدأنويندرالمستمر.

الدراسةبنظامتأثرتقدالمقدسبيتفيالعلميةوالمعاهدالمدارسمنكثيراَأن

الأزهر.في

لم.العثمانيينسيطرةتحتالشامووقوعالمماليكدولةنهايةفإنوعموماً

لوضعأوالإداريوضعهافيسواءالمقدسبيتلمدينةملحوظتغييرعليهيترتب

منملحوظتدفقمنالعثمانيالعصرشهدهمماالرغمعلىفيها.الدينيةالاقليات

وتنازلتكماالأجانبقدومشهدتالتيالشامبلادوخصوصاًالأوروبيينجانب

لمالأجانبلهؤلاءمنحتامتيازاتشكلفيحقوقهامنكثيرعنالعثمانيةالدولة

القرنينخلالقوتهاعنفوانفيوهيالدولةعلىخطرأالامتيازاتهنهتكن

حقوقإلىالامتيازاتهنهتحولتفقدذلكبعدأماعشروالسابععشرالسادس

آخر،جانبمنالعثمانيةالدولةوضعفجانبمنالتقادمتحتشرعيتهااكتسبت

بممارسةللأوروبيينالسماحأخطرهالعلكثيرةإعفاءاتالامتيازاتهنهوكلت

بينأشدهعلىالتسابقوأصبحالشامبلادفيوخصوصاًالدينيةنشاطاتهم

،لقطسموسو!
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منالعديدببناءالسماحنحوالأمروأمتدوالبروتستانتوالأرثوذكسالكاثوليك

كانالموقفخطورةالعثمانيةالدولةأثركتوحينماوالتثقيفيةالتعليميةالمؤسسات

حالتهتدهورتقد(العثمانية)الدولةالمريضالرجلوكانمضىقدالزمن

النهاية.فيبحياتهأودتالتيالأوروبيةالمطامععليهوتكالبت

دورأاليهودلعبعموماًللاجانبالعثمانيونقدحهاالتيالامتيازاتظلوفي

القرونخلالعموماًفلسطينفيعددهميزدفلمعددهمقلةمعيتناسبلامتزايدأ

هذاأمث!ثلاثةوكانوانسمةآلافعشرةعلىالعثمانيالحكممنالأولىالثلاثة

كلها.الشامبلادفيالعدد

أواخرفيالعددهذاتزايدالعثمانيونانتهجهاالتيالتسامحسياسةوبسبب

وأقامواالعبريةلتعليممدارسواسسواالف،المائةحواليبلغحتىالتاسعالقرن

الحيلأفيبارزبدورولامواوثمشقصفدتجارةعلىوسيطرواحيفافيمستوطنات

وحيفا.وعكاوبيروتحلبفيالاقتصادية

نمتحيثالقدسإلىالمساربمنالكثيرالعدديةالكثرةهنهأوجدتلقد

خطورةالعثمانيةالدولةاثركتوعندماملحوظبشكللليهودالتعليميةالمؤسسات

هنهنمودونتحولأنتستطعلممصراعمِهعلىالبابفتحتالتيالامتيازات

الحربعقبدولتهمسقوطحتىللعثمانيينمواثيقبمثابةأصبحتالتيالامتيازات

الأولى.العالمية

فتحهاأنمنذبقيتالقدسأنالقوليمكنالمعطياتهنهضوءوعلى

الهويةوظلتالأخرىالثقافا!كلفيهاذابتحيثإسلاميةمدينةالمسلمون

تاريخهاعبربقيتالتيالخمةملامحهاللمَدسحفظالنيالأساسهيالإسلامية

ضرورةهيوإنمافمَطقومياًمطلباًليسالقدسعوثةأنعلىأكيدأدليلاًالطويل

الأولى.بالدرجةإسلامية

الإدارةظلفيالدينيالتسامحانعلىلَشهدالقدسلمدينةالعلميةوالقراعة

حكمتهاثابتةاستراتيجيةبمثابةكانوإنماطارئاًشيئاًاستثنائياًاويكنلمالإسلامية

وأعطتالنمةلأهلالحقوقكفلتالتيالحقوقكافة/افرهاالتيالإسلاميةالشريعة

والاجتماعية.الاقتصاديةوأنشطتهمعقائدهاممارسةحريةلهم

،لفس!سو!
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الإسلاميةالحضارةنموفيهائلبقدرأسهمتالقدسمدينةأنوالواضح

المدارسوكانتالمقدسةالمدينةشهدتهاالتيالعلميةالحركةخلالمنوازدهارها

منأجيالعنهانجمالتيالعلميةالحركةلدفعأساسيةمقوماتوالمكتباتوالمعاهد

إسلاميبطابعالمدينةطبعمماالمعرفةمجالاتشتىفيحصرهميصعبالعلماء

.الأخرىالإسلاميةوالضواحيالمدنمنالكثيرفيمكررةصورةجعلها

فلسطينلتهويدبونابرتنابليونهخططات

التيالدراساتمنالكثير!ابارزةمكانةاحتلتتاريخيةمحطاتهناك

العربمنالكثيرعلىخافيةمشاهدهناكالمقابلفيلكن،القدسلتاريختعرضت

..منهانماذجعلىالضوءنلقيالحلقةهنهوفي..والمسلمين

لهمتابعةالقدسأصبحت1516الشامعلىالعثمانيونالأتراكسيطرعندما

حددتالتيالوئائقأكلوأن.المماليكلدولةقبلمنتابعةكانتأنبعد

عثمانآل)قوانينعنوانهاتركيةرسالةهيالعثمانيةالدولةفيالإداريةالتقسيمات

الدولةأنالرسالةهنهفيوردوقد.م9016سنةفيالديواندفتريتضمنهفيما

التيالشامإيالةبينهاومنعربيةإيالة32إلىالتاريخذلكفيتقسمكانتالعثمانية

.القدسلواءبينهامنكانلواءعشرأحدإلىبدورهاتنقسم

السنويالكتاببمعنىسنويةرمميةحوليةالعثمانيةالدولةأصدرتوقد

يطرألموالتيم61O5لسنةالعائدةالرمميةالحوليةوتشيرالعثمانيةالعليةللدولة

إنهاالعربيةبالبلادالمتعلقةالإداريةالتقسيماتعلىالذكريستحقتغيربعدها

وزارةمعتتخابرمستقلةمتصرفيةوهي.الشريفالقدسمتصرفيةإحداهاكانت

أربعةتضموكانت،الولاياتمنولايةتتبعأندونمباشرةالعثمانيةالداخلية

والأقضيةالمتصرفيةمركزيتبعوكان،الرحمنخليلسبع،بئرغزة،يافا،هي:أقضية

بئرقضاءتتبعالتيالقبائلأهموكانت،ومزرعةقرية384،ندية11المذكورة

حنبرة.بين،تراجبارات،بتاها،عزازمة،:هيلسبعا

استنبولفيبالاستقرارلليهودممحالفاتحمحمدالسلطانأنالمعروفومن

سلطاتعليهوخلعأكبر،حامأوباشيحاملهموصنال!ولةأرجاءو!اوة

الدولة،يهودكلعلى-الرومطائفةبطريركيمارسهاكانالتيبتلكشبيهةواسعة

،فسم!س!لحوو
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مرسوماالثانيبايزيدالسلطالرأصدرم2914عامفيأسبانيامناليهودطردوعندما

السلطانعهدفي!واليهويالنفوذوبلغاملاكه.فيمعاملتهمبحسنيقضي

النيالثالثمرادوتولىالثانيسليمبوفلأنفوذهمانتهىأنلبثماثمالثانيسليم

وفاته-بعد(موالهوصلأرالدولةشؤونفيالاشتراكمنناسيالهودحاما!شبعد

إرضاءعلىتاريخهامدارعلىحرصتالعثمانطِالدولةأنالثابتومن

العامةالإدارةفيمشاركتهمحتىبينهمالفوارقوإزالةوالنصارىاليهودمنرعاياها

الطوائفلنزاعوكان.حقوقهمواثباتشأنهموإعلاءالرفيعةالمندبوتقليدهم

الحاميةالأوروبيةالدولاستغلتإذ،العثمانيةالدولهَعلىالأئرأسوأبينهافيما

لطائفية.اخلافاتهاللطوائف

جميعبينالمساواةباشاإبراهيماعلنللشامالمصريهَالإدارةعهدوفي

المساواةإقرارتابعوا0184عامفيالشامبلادإلىالعثمانيونعادوعندما:الطوائف

سلطتناتبعةمنهمالذينالمللوبلأفىِالإسلامأهليكونولكي8ْ..الطوائفبين

الشاهانيطرفنامنأعطيتاستثندبدونالشاهانيةهنهمساعداتنانائلينالسنية

ثفوسهمعلىالحروسةمملكشَااهاليلجميعالشرعيالحكمبمقتضىالكاملةالأمنية

"ْ.وناموسهمواعراضهم

لسانعلىيترثدنداءفلسطنِنإلىالعوثةعنالكلامكانالأيامتلكومنذ

الوترعلىيعزفأنبونابرتنابليونحاولوقد.واخرىحقبةبينالحاما!احد

عشرالتاسعالقرنوبدايةعشرالثامنالقرننهايةفيوأساطيرهاليهوثيالديني

الكليتسابقالتي-العثمانيةالخلافةأملاكمنحينذاكوهيفلسطينتكونبحيث

بدايةنقطةلتكونفرنسابرعايةللحهودوالمختارالموعودالوطن-إرثهاعلى

الدوليالتنافسكانوقتفي،العثمانيةالخلافةأملاكقلبفيالإمبراطوريةلخططها

.الأخرىالاستعماريةالقوىعنفضلاًأشدهعلىوإنجلترافرنسابين

الاتصلفيمبكرأبداواالفرنسيةالحملةعلماءبعضأنالثابتومن

(الجازي)جاكوبومورثخلإ()موسىمثل،فلسطنِفياليهودحاماتببعض

إلىنداء9917عامفِىالقدس!اسوارأماملليهودأظهرهاالتينابليونورقةوكانت

وإيطاليافرنسافيآنذاكتوزيعهجرىوإنما،وحدهافلسطينفييوزعلمالعالمبهود

سروم!هد!،لف
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منوأوسعاكبرالقضيهَانإلىيشرِالنيالأمرأمسبانياوحتىالألمانيةوالإمارات

.القدسأسوارعليهاستعصتحينمانابليونواجهةمحليظرف

التوسعطريقعلىالحلامبموقعهاتتميزالتيمصرأهميةنابليوناثركلقد

تعدمصرعلىالسيطرةوأنوراءهاوماحولهاوماالهندإلىخصوصاًاطوريالإ.

علىسيطرتهاتححدىانوتريدلبريطانياتتصدىأنتريدقوهَلأيضروريةمقدمة

معللانفصدقابلغيراتصدفيمصرأنبونابرتراىكماالبحار.وعلىالتجارة

الجنوبي-الشرقيبالشاطعتحيطقائمةزاويةمعهايشكلالنيالسوريالسهل

تأثيرهاتمدمصرفيالجنوبيبضلعهاالقائمةالزاويةوهنه-المتوسطللبحر

ثم.النيلمنابعحتىالجنوبإلىوبالطوللأفريقياالشماليالسعلإلىبالعرض

وشبه()العراقالنهرينبينمابلادحدودتلامسسوريافيالشماليبضلعهاأنها

والهند.فارسإلىوالبحرىِالبريالأقترابطرىَوحتى.والخليجالعربسِةالجزيرة

منالجنوبيةالزاويةعلىيسمِطرمنفإنالفينمنسبقوهمنشأنهذاكانوكما

وأباطرةمصرفراعنةفعلهماوهذاسورياإلىبصرهيمدأنبدلاالمتوسطالبحر

فيالمسلمونالخلفاءبهقاممانفسهوهو،الفرسواكاسرةالرومانوقيمرةالإغريق

وهو،والعباسيينالأمويينمنالمؤمنينأمراءبعدهمتواصلثمالنبوةعصرأعقاب

والأتراكمصرمماليكوحتىالأيوبيالدينوصلاحطولونبنأحمدنفنهما

الزاويةتكتملأنبدلاكانالعصورطولوعلىأنهأي،بعدهممنوالعثمانيون

منهاضلعكليجعلواحدسياسيإطارفِىلتدخلالمتوسطللبحرالشرقيةالجنوبية

تاريخ.وعبرةجغرافيةضرورةالثانيللضلعتأمينا

فإنهواسلامياًعربيأالضلعينالتمَاءعدميضمنلكيأنيرىنابليونوكان

هوولاعربيهولاآخرشيئاًالزاويهَمركزعندايالتقائهمانقطةعنديزرع

حتىبذورإلىخلقهيحتجوإنما،العدممنخلقهمِمكنلاالزرعهذالكنإسلامي

ف!ا،الزبةفيغرسهايمكنبحيث.الأنثروبولوجيحفرياتجيناتمنكانتوأن

وبنِ،واللخيلالأصلبينالتمييزيصعبقدفحينئذبعضهاوأورقريهاجرى

ربما-رؤيةللمستقبلتصوراليهوديةنابليونورقةأتتهناومنوالهجيئالطبيعي

..الأياممستقبلفيللتحقيققابلةلكنها-بسرعةتتحققلا

،لفسم!سو!
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إذاعازلأويكون،أمكنإذاإضافياًضمانأيكونيهوثيوطنينشأفقدوبها

ودرسالإمبراطوريةمطالباستخدمصعبهافإنصياغتهاوفيالضروراتاقتضت

لمنابليونأنوالثابت.استراتيجيةإلىوحولهاالقديمةالأديانوأساطيرالتاريخ

مصرمنليلاًالتسللإلىاضطرأنبعدحتى،الاستراتيجيةتقديراتهعنيتخل

فرنسا.إلىوالعوثة

جياثهتحملهحيثإلىأوروباعلىللسيطرةصراعهبارشىمنيواصلوراح

فياليهوثيالجمععقدإلى7018سنةفيدعاأنهإلا،مدافعهمراميوتصل

مشاهيرجانبإلىطوائفهمرؤساءفيممثلينأوروبايهودكلليحضره)سانهردان(

الثالثالقرارفييدعوهموأن)قولهحدعلىاليهوديةالأمةكلليلمحاماتهم،

العسكريللتدرببحبتهمإلىاليهودوعيإيق!ضرورةإلىالجمعقراراتمن

الذيهوذلكولعلدينهمإليهيحتاجالنيالمقدسواجبهمأداءمنيتمكنوالكي

للنظراللافتكتابهيكتببأن)دولاجار(مثلشهيرسياسيمفكرإلىأوحى

(.اليهوديةوالعسكرية)نابليون

م!س!مم!،فم!
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البريطانيالاحتلالعهدص!القدس

كلِخلالجداَ،قديمةالقدسمعالملتغييروالصهيونيةاليهوديةالحاولات

تغلغلاَأكئرالتاريخيةالحقبةولكنعليها،تعاقبتالتيالتاريخيةوالحقبالفترات

التامةالحريةاليهودمنحوافقدم،1516سنةمنبدءأالعثمانيينحكمفترةهي

السلطانعهدفيواضحاًذلكوبدأشرط،أوقيددونالمقدسةالأراضيلزيارة

.الأولسليم

أرجاءجميعفيالتنقلفيأحرارأَاليهودأصبحكذلكالعثمانيةالفترةوخلال

ونتيجةذلك،وبينبينهميحولأويمنعهممانعهناكيكنولم.العثمانيةالدولة

عشرالسادسالقرنأواسطفيوحدهاالقدسفيأصبححتىعددهمتزايدذلك

آنذاكعددهمالبالغالقدسسكانأصلمننسمة)1634(مجموعهمام1553سنة

السابعالقرنأواسطفيبالتدريجيتناقصأخذاليهودعددلكننسمة،)13384(

سنةعشرالئامنالقرنفييصلأنإلىم،1688سنةنسمة015إلىليصلعشر

نسمة.ا51إلىم1753

بدأخاصةوالقدسعامةتلسطينفيلليهودوالحقيقيالفعليالتأثيرأنعلى

منكلفيالماليةالبيوتاتوجهودبتأثيراتوذلكعشرالتاسعالقرنبداياتمع

الهجراتعلىتشجعأخذتالدولهنهأنحيثوأسيا،وأوروباوبريطانياأمريكا

اخذتثم،القوميالوطنلإنشاءتمهيداوذلك،فلسطينإلىالجماعيةاليهودية

السلطةخلالمنالأراضيوشراءامتلاكإلىواليهوديةالاستعماريةالأفكار

الأفكارهن!وتمثلتقلنا،كماواسعةامتيازاتمنحوهمالذينالعثمانية

بكفالةأم084سنةالحميدعبدالسلطانمنفرماناتعلىبطصولوالطروحات

شنواباًممثلونعينالامتيازاتهنهوبموجب،فلسطينفيوامتيازاتهماليهودحقوق

الحالهوكمااليهود،شؤونلإدارةالخصوصعلىفلسطينوفيالعثمانيةالدولةفي

علىللإشرافواسعةسلطاتمنحالنيلتسيونهاريشونسفاراثيالحامفي

القضائيالمجالينفيواسعةسلطاتمنحهإلىإضافةالقدسيااليهودشؤون

معاً.لسياسىوا

،لقدسم!سو!
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فيالهائلةاليهوديةالأعدادمنوقائعأماماصبحناذكرناهماعلىوبناءً

مو6018سنةنسمة0002بيقدرمثلاًالعددأنلنرىالعثمانيةوالدولةفلسطين

.أم085سنةوحدهاالقدسفينسمة0005إلىليقفز،م9181سنةنسمة0003

حمايةعلىتتنافسأخذتالأوروبيةالقنصلياتأنكيفالقولعنوغني

اليهودمنوحدهاالقدسفيكانمثلاًُومطالبهماحتيباتهموتأميناليهودهؤلاء

0001وبريطانياحمايةتحتشخص0001والنمسا،حمايةنختشخص0003

بريطانيا.حمايةتحتشخص

ومع،الغربيةالدولبمساعدةفلسطينفيتتزايدأخذتاليهودأعداداأنئم

دونالبلادعبورفياليهودوأخذويشترونهاالأرضيمتلكوناليهودأخذالتزايدهذا

العربمنالأصليينالبلادبأهلحدمما،ألفاًعشرينإلى0918سنةليصلضبط

اليهوديةالهجراتبوقفوالمطالبةالعثمانيةالسلطاتإلىالعرائضرفعإلى

وعشرينثمانإلىليصلاليهودعددتزايدذلككلومع،الأراضيشراءمنومنعهم

5918)1(.سنةألفاً

عشرالتاسعالقرنوبروزفلسطينإلىاليهودهجراتفيالتزايدهذالأجل

الأخصوعلىوتتوضحتتبلورفلسطينفيلليهودقوميوطنإنشاءفكرةأخذت

صهيونأحباءحركةفتأسستروسيا،فيلهمالدينيالإضطهادمقولةظهرتانبعد

(هيرتزل)ثيودوراليهوثيالزعيمظهورعنالحركةهنهوتمخضتأم،882سنة

نجحوقد(اليهودية)الدولةكتابهفيفلسطينفياليهوديةالدولةإقامةفيوفكرته

أم798سنةسويسرافيبالفيلهممؤتمرلعقداليهودزعماءدعوةفي)هيرتزل(

المنظمةإنشاءعنالمؤتمرهذاوتمخض،فلسطينفيلهمقوميوطنلإنشاء

.الفكرةلهنهللترويجالعالميةالصهيونية

ليعرضالحميدعبدبالسلطانهيرتزلاتصالفهوالمؤتمرلهذاالأخرالوجهأما

كبيرةماليةإغراءاتمقابلفلسطينفيبالاستيطانلليهودالسماحفيالمشروععليه

الدولةلأنالماليةوطأتهممنعنهمللتخفيفالعثمانيةللدولةاليهوديقدمها

.17-91صالقدس،جريسممير1()
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:الشأنبهذامذكرتهفيهيرتزلقالهومما،ماليةمشاكلمنتعانيكانتالعثمانية

مليونانتركيا،فيالماليةالأوضاعلإصلاختركيةليرةمليونعشرينننفقأن)علينا

نقومثمومنديونها،بتسديدالعثمانيةتركيالتحريروالباقيلفلسطينثمناًمنها

الحميدعبدالسلطانلكنيطلبها(جديدهقروضبأيذلكبعدالسلطانبتمويل

)هيرتزل()انصحواذلك:فيعندهتوسطلمنوقالمشرفًاردأوردالفكرةهن!رفض

شبرعنأتنازلأنأستطيعلالأني،الموضوعهذاحولجديلهخطواتيتخذبألا

ملكهيبلشعي،ملكبليمينيملكليستلأنها،المقدسةالأراضيمنواحد

اليهودفليحتفظ،بدمائهموروهاالأرضهنهأجلمنشعيناضلوقدشعي،

فلسطيني!ذواأنآنذاكيستطيعونفإنهميومأإمبراطوريتيمزقتوإذا،بملايينهم

قدفلسطينأرىأنمنعليّلأهونبدنيفيالبضععملفإنحيوأناأماثمن،بلا

تشريحعلىالموافقةأستطيعلاإنني،يكونلاأمروهذا،إمبراطوريتيمنبترت

)1(.(الحياةقيدعلىونحنأجسادنا

وزعماءالهيرتزل(يرقلمالحميدعبدالسلطانقبلمنالرفضهذالكن

قبلتوفي)هيرتزل(لكن،وعزلهعليهللقضاءحيلةيدبرواأنإلاعليهمومااليهود،

عبدالسلطانبعزلهيرتزلفكرةإتماماستطاعالذي(وايزمن)حاييمفجاء،عزله

دبرتالتيالخائبةالتركيةوالترقالاتحادجمعيةبواسطةم9091سنةالحميد

محمدأخيهمكانا6وولتخلعتهثورةإثرعلىالحميدعبدالسلطانعلىالانقلاب

حققواقداليهوديكونالحميدعبدبالسلطانوبالإطعة،9091سنةسلطاناًرشاد

أعيادهم.منهاماًعيداَالحدثذلكفاعتبرواأحلامهمأكبر

تكونتالتيالثلاليةورئاستهاهيخيبتوالترقيالانخادجمعيةفإن-هذا

وعدمشؤونهممنالكثيربإهمالهاالعربآمالباشا(وجمالوطلعت)أنورمن

حكمفياللامركزيةومبدأ،الدولةإدارةفيتراكالأوبينبينهمالمساواةتطبيق

ودواوبنها،الحكومةمدارسفيالعربيةاللغةحالةتحسينومبدأ،العربيةالولايات

علىولغتهالتركيالعنصرشأنإعلاءفيتبنتهالنيالجديدبالاتجاهسوءأالحالوزاد

اليهودف!ذ،أمانيهمأعزلليهودضمنتكلههذاوفوقالأخرىالعناصرحساب

.96صالقدس،الطيباوي1()
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إلاواقعهفيوالترقيالاتحادحزبوما،المقدسةالأراضيفيويجولونيصولون

آراءوحملواسطحياًفحملوهبالإسلامتظاهرواالذينالدونمةيهودمنجماعات

))(.أستانبول!اصهيونيةوكالةإنشاءفينجاحأيمافنجحوا،لخططهمالمنفذين

التالي:نقتطفوالؤقيالاتحادحزبفيالحميدعبدالسلطانقالهومماهذا

قوميوطنتأسيسعلىأصاثقبأنعليّأصرواقدالاتحاديينهؤلاء)إن

التكليفهذاقطعيةبصورةأقبللمإصرارهمورغم،المقدسةالأرضفيلليهود

التكليفهذافرفضتذهبأإنكليزيةليرةوخمسينماثةبتقديموعدواوأخيرأ

فلنالدنياملئدفعتملوإنكم:القطعيالجواببهذاوأجبتهمأيضاً،قطعيةبصورة

يزيدماالحمديةوالأمةالإسلاميةالملةخدمتلقد،قطعيبوجههذابتكليفكمأقبل

خلعيعلىاتفقواهذاجوابيوبعد،المسلمينصحاثفأسودفلمسنة،ثلاثينعلى

وحمدتهذاالأخير،التكليفبهذافقبلت،سلانيكإلىسيبعدونيأنهموأبلغوني

عنالناشئالأبليالعاربهذاالإسلاميالعالمألطخبأنأقبللمأننيوأحمدهالمولى

)2(.فلسطينالمقدسةالأراضيفييهوديةدولةبإقامةتكليفهم

التالي:فيهاقالهاوممالقدسخدمةفيالحميدعبدالسلطانتفانىوقد

كذلكوستبقى،زمانكلوفيوقتكلفيأرضناإنها؟!القدسنتركالماذا

لنا.القدستظلانلابدإسلاميةأرضفيوتقعالمقدسةمدننامنفهي

حدأبعدإلىاليهودخدمقد(لترقيوا)الاتحادالاتحاديينحزبأنوالخلاصة

اللازمة.التسهيلاتلهموقدمقلناكماالكبيربالعددالقدسإلىبالهجرةلهمفسمح

لفلسطينالبريطانيالاحتلالطفترةخلالبالأثقأوالإنكليزيالعهدفيأما

لهم،قوميوطنبإنشاءاليهودمطالبةزادتفقدالخصوصوجهعلىوالقدسعامة

وفرنسابريطانياالحلفاءدول!ضدالأولىالعالميةالحربتركيادخلتأنبعدوخاصة

وعدفيطمعاًالحلفاءجانبإلىالحربدخلوافقدالعربأما،م1491سنةوروسيا

لإقامةمكماهونهنريبواسطةعليبنالحسينمكةشريفمععقدوهبريطاني

.96ص،لقدسالطيباوي،ا(1)

.73صالعثمانيةوالدولةاليهود،نوريأحمد2()

لفس،سومم!ةمو

http://www.al-maktabeh.com



التيالتتريكسياسةفيالسببإلىإضافة،العربيالمشردتىفيإسلاميةعربيةدولة

.العربضدتركياأتبعتها

قطعوهالنيالوعدتنفيذدون!لmحالعربضدبريطانياموقفولكن

بريطانيابين1691سنةبيكوسايكساتفاقيةعلىوعملت،حسينللشريف

القدسمعهنهمنجزءوجعلوفلسطينوالعراقالشامبلادلتقسيموفرنسا

يستشيروه،لمالإنكليزلكن،حسينالشريفاستشارةبعدشكلهايعيندوليةمنطقة

الشريفأخبرواعندماالكذبحدإلىبالكتمانوذهبواعنهالمعاهدةكتموابل

.لها)1(وجودلاالمعاهدهأنسؤالهعلىجواباً

وطنلإنشاءجهودهابنلوفيبلفوروعدتنفيذفيبريطانياسارعتكذلك

فلسطينفيالعربعلىغيابيحكمبمثابةالوعدفكان،فلسطينفيلليهودقومي

حقالأقلعلىأوفلسطينعلىالسياثةحقحينئذلهايكنلمحكومةأصدرته

عندماالاولتشرينشهرمنوالثلائينالحاثيالأربعاءيومفيوإذ،الأحتلال

فلسطينأبوابعلىجيشهاوكانالوعد،نصعلىالبريطانيةالحربوزارةوافقت

ميلاًعشرسبعطولهاالسعليالسهلمنضيقةقطعةيحتلغزةمنالجنوبإلى

وعبسانسهيلةوبنيرفحوقرىيونسخانبللةعلىتشتملأميد،سبعةوعرضها

وزير)أمضىاليهود،منأحدولاالعربالسكانمنآلافبضعةوفيها،البلحودير

تشرينمنالثانيفيالجمعةيومالوعدنصبلفورجيمسآرثرالبريطانيةالخارجية

نفسهاالقدساحتلالفيبريطانياسارعتوأيضاً(الصهيونيينإلىوأرسلهالثاني

منيعانونكانواالذينالعثمانيينالأتراكضعفمس!غلةاللنيالسيربواسطة

عدممعسيئةبحالةكانتالدفاعيةفخطوطهمالماثي،والضعفالعسكريالضعف

اللتينالعسكريتينالحملتينفشلإلىإضافةالجند،لدىالكافيةوالأرزاقالمؤنتوافر

بينبريطانياشريانالسوسقناةلاحتلالمصرعلىالعثمانيينالأتراكشنهما

حدامماشديدحرجفيالتركيالموقفجعلذلككل.الهنديوالحيطالمتوسطالبحر

إياهاتاركاًالمقدسالمدينةمنينسح!بأنالقدسفيالتركيالقائدباشافؤادبعلي

القدسأهاليأدركالأثناءهذاوفيم،1791سنةالكاسحبهجومليحتلوهاللانكليز

.81صالقدس،الطيباوي1()

لفس،م!سومموو

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ورئيس،الحسينيكاملالقدسمفتيفاستدعي،محالةياالانكليزأيديفيواقعةأنها

إليهاجتمعواولمابك،عزتالتركيمتصرفيهاقبلمنالحسينيسليمحسينبلديتها

قياثةإلىموجهاًالقركيةباللغةكتابةالبلديةرئيسسلمأولكانون8ليلةبداره

ترجمته:هنهالإنكليزيالجيش

القدسعلىتتساقطوالقنابلالأخيريناليومينفيالإنكليزيةالقياثةإلى

فيمنهارغبةالعثمانيةالحكومةكانتولماملة،كلعندالمقدسةالمدينة،الشريف

منالعسكريةالقوةبسحبأمرتفقد،الخرابمنالدينيةالأماكنعلىالحافظة

والمسجدالقيامةككنيسةالدينيةالأماكنعلىللمحافظةموظفينوعينتالمدينة

هذالكممرسلفإنيأيضاً،الخطةهنهأنتمتتبعواأنأملكنتولما،الأقصى

.)1(الحسينيبكحسينرئيسوكيلمعالكتاب

المستقلالقدسمتصرف

(عزت8/12

الجيشوأنسحبأريحا،إلىالقدسالمتصرفغادرالوثيقةتلكإثروعلى

رئيسبعدهاوخرج،الأولكانونمنالتاسعاليومفيالباكرالصباح!االعئماني

ومعهمالموظفينوبعضالشرطةمديرومعهالإنكليزيةيتكلمكانالذيالبلدية

المتصرفكتابالبلديةرئيسسلموهناك،الغربفيالمدينةظاهرإلىأبيضعلم

Sirشيجونسيرالجنرال!إلى John Sheaأدموندالسيرالعامالقاثدعلمفلم

أبوابهاعلىالحرسيقفبل،جندييدخلهالاأنأمرسلمتقدالمدينةأنأللني

الدولممثليعلىموكبهواشتملالشهر،منعشرالحاثيفيهويدخلهاأنإلى

الساميالمندوبمعارضةذلكفيوالسبب،للعربممثلفيهيكنلمولكن،المتحالفة

.القاهرةفيالبريطاني

القدستحتلالبريطانيةالقواتكانتم9/1/1791التالياليومصباحوفي

فيمرابطةتزاللاالتركيةالقواتكانتحيثالشرقيةالجهةعداماجهاتهاكلمن

نيرانيطلقونالأتراكأخذوالنصفعشرةالحاديةالساعةوعند،الزيتونجبل

81.صسابقمرجع1()

،لقصسم!س!!

http://www.al-maktabeh.com



النارإطلاقواستمر،بالمثلالبريطانيونفقابلهم،البريطانيالجيشعلىمدافعهم

عنمنهاقسمواتجه،التركيةالقواتانسحبتثمالظهر،بعدالرابعةالساعةحتى

.)1(نابلسإلىالآخرالقسموأتجهأريحاطريق

منمقاتلألفمائةجمعوالنيالقدسنحوصوبالنياللنيالجنرالوأما

إلىحاشيتهمعومشىالأقدامعلىراجلاًالخليلبابمندخلهافقدلفتحهاقبل

الطوائفورؤساءالبلديةرئيساستقبالهفيكانحيثللقلعةالشرقيالبابدرج

التالي:البيانوأذاعالمدينةفيالمختلفة

أمامالأتراكانهزامإن:المجاورةالقرىوأهاليالمقدسبيتسكان)إلى

الوقتوفي،جيوشيقبلمنمدينتكماحتلالإلىأثىقيادتيتحتالتيالجيوش

نافنةالأحكامهنهوستبقى،العرفيةالأحكامأعلنالنبأهذاعليكمأذيعالني

تراكالأمننالكمكماالجزعينالكمولئلا،حربيةضرورةثمةدامتماالمفعول

بعملهقاثماًمنكمواحدكلأرىأنأرغبأننيأخبركمأنأريدانسحبواالذين

نأبماذلكعنوفضلاًكان،أيقبلمنتدخلأييخشىأندونالقانونوفق

نظرفيمقدسوترابهاالكبرِى،الثلاثةالدياناتاتباعنظرفيمحترمةمدينتكم

،وأجيالقرونمنذالمذكورةالثلاثةالطوائفأبناءمنالكثيرينوالمتعبدينالحجاج

وأمقامأومعبدأومقدسومكانونصبمقدسبناءكلبأنعلماًأحيطكمأنأود

الثلاثة،الطوائفمنطائفةأيةوإلىشكلأيمنللعباثةمخصصمكانأيأومزار

الطائفةتقاليدإلىوبالنسبةالمرعيةوالعنعناتبالعاداتعملاًبهويحتفظسيصان

تملكها(.التي

عليهااللنيالجنرالواعتلاءالقدساحتلالفيالإنكليزاستمرارومع

فلسطينفيلهمالقوميالوِطنإنشاءفيفكرتهمنضجتحتىتهويدهافياستمروا

)هربرتإلىعًهدأنبعدوخصوصاَ،إسرائيلدولةلإنشاءالجديالتفكيرثمّومن

الجنراليبواسطةالقدسيأصهيونيمندوبكأولبالتعييناليهوثي(صموئيل

اللني)2(.

374-383.صالمفصل،العارفعارف1()

.94صالفلسطينيةالقضيةزعيتر،أكرم2()

لقصس،موس!لمح!
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)وايزمن(زارفقدلهاالإنكليزياحتلالعقبالتهويدمراحلبدأتوقد

العسكريالحاكملهحشدهمالعربالأعيانمنجماعةفيوخطبالقدس

إلىللعوثةالشهودأمامالبابلفتحارتيد"مظهرأ،الحكومةدارفيالإنكليزي

أستشيروقد،الآخرينالبلادلسكانالخيرإلايضمرونلااليهودأنومعلناًوطنهم

.الاجتماعمنفانسحبواالأعيانهؤلاء

بدأفقدالواقععلىالتصاميمووضعللتهويدالفعليالتنفيذحيثمنأما

الخطةليصممم1981سنة)ماكلين(الإسكندريةلمهندساللنيالجنرالباستدعاء

المتعلقةوالمواصفاتوالمقاييسوالمخططالخطةفوضع،المقدسةللمدينةالهيكلية

:أقسامأربعةإلىالمخططهذابموجبالقدسقسمحيثبالبناء

وأسوارها.القديمةالبلدةأولاً:

المَديمة.بالبلديةالحيطةالمناطقثانياً:

العربية.الشرقيةالقدسثالثاً:

اليهودية.الغربيةالقدسرابعاً:

جوازعدمحيثمنالتقسيمهذاإثرعلىوالقيودالتعليماتوُضعتثم

الغربية()القدسالغربيةالمنطقةوجعلالقديمةبالبلدةالحيطةالمناطقفيالبناء

التطويقآثارفيهيظهرالنيالتهويدبعمليةالتقسيمهذاسارعوقدتطوير،منطقة

.)1(متوقعتوسعأيلمنعالعربيةللقدس

القدس(وايزمن)زاربموجبهاالقدسقسمتالتيم1891نفسهاالسنةوفي

بدعوةبالتهويدتتعلقأخرىبرامجولتنفيذالتنفيذمراحلعليليطلعالثانيةللمرة

المجتمعينبيندارالغداءمأدبةوخلال(،ستورس)المسترآنذاكالقدسحاكممن

الانسحابإلىالحسينيكاملالقدسمفتيمعهأضطرالقدسمستقبلحولكلامأ

ذلك)2(.علىاحتجباً

عمرمنمتقدمةبمراحلمرتقدالتهويدعملياتتكونالفصولوبهنه

القدسفيوجودهادعائمثبتتالتيالإنكليزيةالدولةبواسطةالقدسوتاريخ

.23ص،لقدسا،جريسممير(1)

.92ص،العربيةفلسطين،السفريعيسى2()

لفس،موسو!

http://www.al-maktabeh.com



ينصالنيبلفوروعدوتنفيذالتهويدسياسةلتنفيذمنتدبةاستعماريةكدولة

فرسل!مؤتمرقرارأثرعلىوذلكفلسطينفيلليهودقوميوطنإنشاءعلىصراحة

.م)o291)1عامشباط02فيالقدسفيوأذيعالحلفاءدولمجموعةأصدرتهالني

علىالبريطانيالانتدابفيالجهودهنهلتباركالأممعصبةدورجاءثمّ

فيه:جاءوالنيالتنفيذموضعووضعهبلفوروعدوتنفيذفلسطين

قوميوطنلإنشاءوالرضاالعطفبعينتنظرالملكةجلالةحكومة)إن

للمندوبأعطيتالتيالواسعةالصلاحياتكلهذلكوأعقبفلسطينفيلليهود

التشريعيالمجلستشكيلعنمسؤولاًيكونبحيثفلسطينفيالبريطانيالسامي

الإنكليزيةاللغاتوهيالقدسفيالرمميةالبلادولغات،والمدنيةالدينيةوالحاكم

علىالاعتراضوحقالسكانبحريةتتعلقالتيوأيضاًالتعليمات،والعبريةوالعربية

(.)2(الانتدابشروط

الاستشاريالمجلس!شكلالمندوبلهذامنحتالتيالصلاحياتبموجبثمّ

كالتالي:والباقون،الموظفينمنأعضائهنصفكانالني

اليهود.منوثلاثة،المسيحيينمنوئلائة،المسلمينمنأربعة

البريطانيالساميوالمندوببلفورووعدوالانتدابالتهويدسياسةظلوفي

أكثرهم1391-3091منالفترةخلاليهوثيألف53-54بينمافلسطينإلىقدم

روسيا.من

،063.03المسلمينوعددألفأ،000.79اليهودعددأصبحم4491سنةوفي

عددفإنذلكوعلىا080.57مجموعهبما001وآخرون،035.92المسيحيينوعدد

الإسرائيليةالعربيةالحربقياموحتى1891سنةمنذمستمرتزايدفيظلاليهود

ظروففيفلسطينوضعتالتيالبريطانيةالحكومةبجهودذلكوكان،م4891سنة

اليهودية.الدولةلإقامةتمهيداواجتماعيةوثقافيةواقتصاديةسياسية

سابق.مرجع1()

63-64.ص،سابقمرجع2()

،لقطسم!سو!
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المهبرينعددعنجيدةإحصائياتوعزميوالنتشةالطيباوىِذكروقدهذا

)1(:كالتاليذكرهابنايجدرالقدسوسكان،فلسطينوسكان،فلسطينإلىاليهودمن

9191سنة)نوفمبر(الثانيتشرينشهرإلى)يناير(الثانيكانونشهرمن

سنة)يونيو(حزيرانشهرإلى9191سنة)ديسمبر(الأولكانونشهرمن)643.1(

)ديسمبر(الأولكانونشهرإلى2191سنة)يوليو(تموزشهرمن)970.15(م2191

.)035.92(المجموع844.7()2291سنة.)784.4(2191مشة

2291:سنةالأولتشرلِن22فيتمالنيالأولالرمميالإحصاءيليوفيما

فلسطينسكك

098.095:المسلمون

:524.73النصارى

497.83:اليهود

القلسسكك

ليهودالنص!ىاالمسلمون

345.97262.7063.5المَديمةالمدينة

668.4437.7332.28الجديلةالمدينة

130.14996.14629.33المجموع

674.62المدينةسكانمجموم

712.28والنصارىالمسلمينمجموع

القدسعلىالبريطانىِالانتدابعنترتبتالتيوالأحوالالمواقفعنأما

للمدينةالتهويدوعملياتفلسطين،فٍيلليهودقوميوطنبإنشاءبلفورووعد

هزهمقدخدةالقلصفيوالعربعامةالعالمأرجاءفيالمسلمينفإنالمقدسة

الاحتجاجتلووالاحتجاجالثورهَتلوالثورةفبدءواالقدسإليهآلتالنيالمصير

بينها:منكان

55-57.صالقدس،الطيباوي1()

لق!صس،حم!!مو
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ثئمومنشخص،ألفأربعيننحوفيهااشتركالتينيسانمن0291ثورة

جهةمنواليهودجهةمنالعرببنِالسنةتلكفيالرهيبالدمويالصداموقع

النيبموسمالمسلميناحتفلاتأثناءالعربيالعلماليهودخطفأثرعلىأخرى

المسلمينمنأربعةالإصطداماتهنهفيقتلوقد،القدسفيالسلامعليهموسى

العربوتناثى.وخمسونمائتينوجرحتسعةق!لاليهودومن،وعشرونواحدوجرح

الملكصورورفعواالقدسعلىالمؤامرةوجهفيالوقوفإلىأيضاًالسنةتلكفي

موقفأما،الصهيونيةالهجرةورفضوالاستقلالالعربيةبالوحدةونكوافيصل

الناسومنعتالعرفيةالأحكامأعلنتفقدالمظاهراتهنهمنالبريطانيةالسلطات

ففربتالصحفجميعوعطلت،مسل!سةالسكالساعةبعدبحِوتهممنالخروج

بالسجنغيابياًحكمأالعسكريةالحكمةواصدرتأبوابها،وأغلقتكلهاالمدينة

شاركااللذانالعارفوعارفالحسينيأمينالحبعمنكلعلىسنواتعشر

.)1(السنةتلكفيوالاضطراباتبالمظاهرات

فيهاالعربهبم،والشمولوالاتساعبالثباتتميزتالتيأم219ثورةثئم

ببيشمستعينينونهبوهاقلقيليةبلدةاليهودوهبم،اليهوديةالمستعمرات

الاعتداءاتوصدوابشراسةوقاتلواالفلسطينيونوتصدى،وطائراتهالبريطاني

عربياًو(ربعينثمانأسبوعاًاستشهكاستمر!التيالإصطداماتحصيلةوكانت

)2(.الطرفينمنكبيرعددوجرحلِهودياًوأربعينثمانوقتل

-معلومهوكما-والبراقالبراويهثورهَعليهاأطلقالتيم9291ثورةثم

البابوفيه،الغربيةالجنوبَيةالزاويةمنالقدسيالحرملجدارالملاصقالمكانذلك

بهعرجحينوالمعراجالإسراءليلةوسلمعليهاللهصلىاللهرسولمنهدخلالني

فيماومميمحمدبباب(لِضاًالبابهذاويدعىالعلا،السمواتإلىالسلامعليه

الوقفياتمنتستفيدكانتكثيرةجماعاتأنذلكفِىوالسببالمغاربةبباببعد

بقاعجميعمنوالعبكللقراءموئلاًالإسلاميالفتحبعدالقدسأصبحتحينما

الأقصىللمسجدالغربيةالجهةمنأيالمكانهذافيفقطن،الإسلاميةالأرض

1/611-614-الفلسطينية1(الموسوعة)

.201صوفلسطينالإصلام،النتشةرفيق2()

،لفسم!سو!
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الابنعليالديننورالأفضلالملكإيقافإثرعلىوذلكالمغاربةمنجماعات

باممه،عرفتمدرسةالمكانهذافيلهموبني،عليهمالجهةهنهالدينلصلاحالأكبر

محفوظةبصكوكمؤيلهالمكانهذاووقفيةالمغاربةبحارةأوالمغاربةبحيالمكانوعرف

فأعيد،ضاعتالأصليةصحيفتنهاأرْولوالقدسفيالإسلاميةالأوقافداثرةلدى

الشرعية.الأصولوبحسب،الشرعيالقاضيبأمرتقييدها

بقية"/فيعتقدون،المبكىحائطهوالحائطهذاأنيدعوناليهودفإنوبهذا

بعضويقيموديقدسونهاليهودأيفإنهمولذلك،السلامعليهسَليمانهيكلمن

الكراسيمعهمويحضرون،وأعيادهماحتفالاتهم!اعندهويبكونالتعبديةالشعائر

سنةالمشهورةالحادثةفيفعلواكماعليها،ويجلسواليفترشوهاوالستائروالمقاعد

قتلىإلىيؤثيأنالأمروكادلليهود،تصدواعندماالمسلمينثائرةفثارتم،2591

هنهمثلمناليهوديمنعقرارأأثرهعلىوأصدرت،البريطانيةالسلطاتتدخللولا

السلطاتوتلخلتم،2891سنةالحاولةهنهلتكرارعادوااليهودلكن،الممارسات

ومنعتهم.الأولىالمرةتلخلتكماالبريطانية

المبكىأنهيزعمونالذينالحائطففياليهودمنالأفعالتلكأثروعلى

مؤتمرأوعقدواالخطير،الأمرهذافيللتداولإسلاميلمؤتمرفلسطينفيالعربتناثى

الأمحلىالمجلسورئيسالقدسمفتيالحسينيأمينالحاجبرئاسةأم289سنةبالقدس

هذافياليهودأحقيةفيالمؤتمرونوتداولالكبير(الإسلامي)المؤتمرعليهوأطلق

المستقبل،فيالقبيلهذامنلهمممارسةبأياليهودمنععلىوتعاهدوا،المكان

المسلمين،بشعائرتستهينالتيأصواتهمرفعمنالبريطانيةالسلطاتومطالبة

وقد(المقدسةالإسلاميةالأماكن)حراسةبجمعيةتعرفجمعيةإنشاءكذلكوقرروا

البريطانيالمستعمراتوزيروإلىالبريطانيةالسلطاتإلىتلكمطالبهمرفعوا

تحدوااليهودلكن،عليههوماعلىالوضعوإبقاءالمطالبلهنهالاستجابةقررالني

)1(.بمثلهذلكيقابلواأنبالعربحدامماالعرببهاتقدمالتيالمطالبهنه

عندواليهودالعربالطرفينمنكلمنالتحدياتهنهتحولماوسرعان

اليهودلأنم،9291نفسهالعامفيوذلكحقيقيةاشتباكاتإلىالبراقحائط

.184ص،فلسطينالأحمد،نجيب"()

،لق!س!وسو!
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وهتفوا،المسلمينبشعائرمستخفينالصهيونيالعلمورفعواالحائطعنداحتشدوا

وبعضلليهودمنضدةالمسلمونأحرقعندماالتوتروازداد،حائطنا()الحائطقائلين

تتعلقدينيةتراتيلعليهاوبعضها،الحائطثقوب!موضوعةكالْتالتيالأوراق

الجمعة،يوماليهودالمسلمونهبمعندماحدتهالتوتروبلغاليهود،بصلوات

المسلمينمنأستشهدبينما034وجرحوا،135،منهمفقتلوا9291آب23

البريطانيةالقواتبفعلسقطواالشهداءمعظمأنحيث024وجرح116،العرب

بقاعكلإلىالسنةتلكفيالعربثورةامتدتوقدهذالليهود،انحازواالذين

كمااليهود،معتحالفتالتيالإنكليزيةالقواتعلىالاحتجباتوأعلنوا،فلسطين

ألقتالإنكليزيةالقواتلكن،فلسطينأنحاءكلفيالعامةالإضراباتوأعلنوا

إلىالحكموغيرتعادتلكنها،بالإعدامعليهموحكمتالبعضعلىالقبض

وعطا،حجازيفؤادوهمالإعدامحكمفيهمنفذتثلاثةباستئناءالمؤبدالسجن

)1(.جمجومومحمدلزير،ا

فيه:جاءتقريرأَوقدمت)والترشو(برئاسةتحقيقلجنةبريطانياأرسلتوقد

لكونهفيهالعينيالحقوحدهمولهم،الحائطملكيةتعودوحدهمللمسلمينْ.

وللمسلمين،الوقفأملاكهيالتيالشريفالحرمسعةمنيتجزألاجزءأيؤلف

المغاربةبحارةالمعروفةالحلةوأمام،الحائطأمامالكاثنالرصيفملكيةتعودأيضاً

والخير،البرلجهاتالإسلاميالشرعأحكامحسبموقوفاًلكونه،للحائطالمقابلة

هناكلوضعهاالحائطإلىالأدواتمنشابههماماأوستارأوخيمةأيةجلبيمنع

)2(."8محدوثةلمدهذلككانولو

بقاءوهوالمسلمينبعقيدةيتعلقأمربسببكانتالبراقثورةأنوالخلاصة

الشريفالمعراجليلةاللهعبدبنمحمدالبشريةسيدمنهانطل!النيالموضعٍ

ليسحائطأنهمعالإسلامتاريخفيبارزةعلامةكذلكوليظل،للأجيالمفتوحا

عندعظيمةأهميةلهفإنالإسلامفيجليلةمعانإلىيرمزلأنهولكنللتقديس

كان.وقديوهبولايشترىولايباعلاوقفاًاعتبروهالمسلمين

.78ص،الفلسطينيةالقضيةزعيتر،1(اكرم)

.926-01268/،فلسطينبلادنا،الدباغ2()

،لقطسموس!مم!
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وخمسونوستمائةيبلغطولهفإن،وارتفاعهوعرضهالحائططولعنأما

قدماً.عشرستةحجارتهبعضطولويبلغقدماً،وخمسونستوارتفاعهقدطً،

العربيةالأمةبأنمنهااعتقاداآخرمنحىنحتقدفإنهام3391ثورةعنأما

الاممتعماريةالدولةتزعمتهااستعماريةمؤامراتنتيجةهيخاصةلقدسوا،عامة

لليهودالقوميالوطنبإنشاءنفسهاعلىقطعتهالنيالوعدلتنفيذبريطانياالأولى

العربيةالتنفيذيةاللجنةعقدتحينيأتيم3391عامكانماولذلك،فلسطينفي

يلي:ماوقررتالأولتشرين8يوملهااجتماعأ

بحقوقالبريطانيةالحكومةعبثعلىفلسطينفيالعربيةالأمةسخطإعلانأ-

انتق!وتسهيلهاالصهيونيةللهجرةالبلادأبواببفتحهاالبلادأصحاب

المباشر.بطكمواستبدادهااليهودإلىالعربأراضي

يوموقراهافلسطنِمدنجميعفيوبحرأبراالإضرابإلىالعربيةالأمةدعوة2-

.3391rالأولتشرين13الجمعة

بعدالواحدالساعةفِىالقدسمدينةفيالمذكوراليومفيكبرىمظاهراتإقامة3-

دارمنمقربةوعلىالعمود،بابفيوتنتهيالحرمبابمنتبدأأنعلىالظهر

(.واكهوب7ارثرالساميالمندوبفيهايقيمالتيالحكومة

حيثاللجنةدارإلىالتنفيذيةاللجنةأعضاءجميعيذهبالمظاهرةانتهاءبعد4-

.أخرىمدينةفيثانيةبمظاهرةالقيامحالأيقررون

.مظاهرةكلفيالتنفيذيةاللجنةأعضاءجميعاشتراك5-

شأنفيالحكومةتُخاطبلاالمقبلالجمعةيومستقامالتيالقدسمظاهرةإن6-

.المظاهراتكلوفيبها،الترخيص

ولاشيءفييخاطبونهالا،فهمالحكومةمنتاماًيأساًيئسواقدفلسطينعربإن7-

شيء.منهايطلبون

المجدية.غيروالخطبالاحتجباتسياسةعنالعدول8-

إلأ،بالمظاهراتالمَيامبعدمالبريطانيةالحكومةتحذيرمنالرغموعلىهذا

القدسيالحرمسعةمنوانطلقتالممَرر،موعدهافياشتعلتالمظاهراتأن

لقصس،لمح!سومو
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من35فجرحالشرطةورج!المتظاهرينبيناشحَبلااتودارت،الشريف

أنحاءكلفياندلعتأنالمظاهراتلبثتوما،الشرطةرج!من5و،المتظاهرين

والجرحىالشهداءمنكبيرعددضحيمَهاوراح،عارمةثورةإلىوتحولت،فلسطين

)1(.البريطانيةالعسكريةالقواتبرصاص

سبقتهاالتيللثوراتاستمرارإنهاالقوليمكنأم،فإنه369ثورةعنأما

سببوهذافلسطينفيمنتدبةكدولةبريطانيااتبعتهالنيبالظلمالشعورنتمِجة

القسامالدينعزاستشهادهولهاالأولىالشرارةيعدالنيالخاصالسببأماعام،

الثانيتشرين02فيالبريطانيةالعسكريةالقواتيدعلىيعبدأحراشفيورفاقه

الإضرابفأعلنمعاً،واليهودالإنكليزإلىموجهةهنهالثورةفكانتم،3591سنة

،القدسمنوالاستنكارالاستهجانصيحاتودوتفلسطينأنحاءجميعفيالعام

ورئيسالحسينيأمينالحاجالقدسمفيَمنتشكلتالتيالعليااللجنةودع!

فيالمتبعةسياستهاالحكومةتبدلحتىالإضرابفيللاستمرارالأعلىالمجلس

)2(.اليهوديةالهجرةوقففيبواثرهتظهرتبديلاًاساسياًفلسطنِ

ت!يج،وزادالضرائبدفععنوامتنعفلسطينانحاءجميعفيالعصيانواستمر

0045بلخولالسماحالمسلحةالثورةمرحلهَإلىالعصيانمرحلةمنوتحولهاالثورة

اليهودية،المستعمراتعلىالهجومواشتدالناسمشاعرفالتهبتيهوثي،مهبر

وتخريبالجسور،ونسفالقطاراتوقلب،الحديديةالسككتدميرعملياتوكثرت

المخافر)3(.علىوالهجومالأسلاكوقطع،الطرقات

المساعدةإلىالعربيالشعبوتنا!ى،كاملةأشهرلستةالإضرابواستمر

إلىالعربدعاالنيالسوريالقائدالقوقجىِفوزيخلفالجميعوهب،والنجدة

الحررة.العربيةالبلادبقافلةوتلتحقفلسطينتتحررالق!حتىفيالاس!مرار

الذينفلسطينعربلدىكبيروصدىتأثيرالقاوقجيلقدوموكانهذا

بابمعركةلتشملنطاقهاواتساعالثورةامتدادإلىأثىواندفاعاًحماساًازدادوا

.602-221ص،العربيةفلسطين،السفريعيسى()

!47.سابؤ،مرجع()

.891-991صالفلسطينيةالقضيةزعيتر،أكرم3()

لفس،سو!مو
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ذاهبهيهوديةسياراتقافلةعلىالنارخلالهامنالثوارأطلقوالتيالمشهورةالواد

معالقافلةحراساشتبكالحالوفيالواد،بابمنبالقربالقدسإلىيافامن

غابةوراءماإلىالثوارفتراجع،الرشاشةوالمدافعالبناثقبرصاصواشغلوهمالثوار

،القتالمكانإلىطائرةوجاءت،الجبلمنالآخرالجانبعلىالواقعةالحكومة

بالمدافعمزوثةمفرزةهناكمنفجاءت،القدسمنلاسلكياًالإمدادوطلبت

بالثوار،وأحاطت،والطائراتالجبليةوالمدافعالطلقاتالسريعةوالبناثقالرشاشة

بهااستطاعواالنخيرةمنوافرةكمياتلديهموكانتثائرأ،عشرستةعددهموكان

قنابلهاتلقيالطائراتشرعتالجندقائدمنوبإشارة،ساعةنحوالقتالمداومة

شخصا12ًالثوارمنواستشهدكلها،الغابةفرقتبكثرةالثوارعلىالحرقة

سنة)1(.والثلاثينالعشرينبينأعممارهمتتراوح

المناسبةالحلولإيجادعدمالإنكليزإصرارأمامحدهزادبلالإضرابواستمر

لإيجادالعربالزعماءوتلخل،العرفيةالأحكامفرضإلىاضطرهممما،لثورتهم

بإرسلىوقامت،فلسطينفيالعربيرضيحلبإيجادالإنكليزوتعهد،مناسبةحلول

العربتقدمولد)بيل(،اللوردبرئاسةالحقائقلتقصيفلسطينإلىملكيةلجنة

منها:التاليةبالمطالب

اليهوثي.القوميالوطنتجربةعنالعدولأ-

اليهودية.الهجرةإيقاف-2

لليهود.العربيةالأراضيانتقالمنع3-

حكومةبموجبهاتقوموفلسطينبريطانيابينمعاهدةوعقدالانتدابعهدإنهاء-4

)2(.دستوريحكمذاتوطنيةمستقلة

العربيةبالمطالبوضربتبواجبهاتقملمهنهالملكيةالتحقيقلجنةلكن

التالية:الثلاثالمناطقإلىفلسطينبتقسيمقرارأوأصدرت،الحائطعرض

يهودية.دولةفيهاتقاممنطقةأ-

.2/97العربيةفلسطين،السفري1(عيسى)

.2/017-918،سابقمرجع2()

!!س!مم!،لفس
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عربية.دولةفيهاتقاممنطقة2:

بريطانيا.إشرافتحتفتبقىالمقدسةالأماكنمنطقة3-

تشملثالثةمنطقةمنبدلا:القدسبخصوصاللجنةلسانعلىجاءماأما

اللدمدينتيشاملاًيافاإلىالقدسكالنقطةمنحدودهاوتمتدلحم،وبيتالقدس

بلفورتصريحعليهايسريإلاعلىالانتدابتحتتظلالمنطقةوهنهوالرملة،

الانتدابهذايشملأنويجبفيها،الوحيدهالرعيةاللغةالإنكليزيةاللغةوتكون

لقداستهما)1(.طبريةبحيرةوشواطئالناصرة

جديدمنالاضطراباتعمتحتىتظهربيللجنةتوصياتكادتوما

بيناشتباكاتووقعت،فلسطينأنحاءجميعفيوالاستياءالعنفمنموجةوبدأت

والتقتيلالقمعوسائلىإلىالسلطاتبتلكحدامماالبريطانيةوالسلطاتالعرب

فيالثواروتمكنالثوار،منكبيرعددمعلبنانإلىالحسينيأمينالحاجفنفي،والنفي

القديمةالقدساحتلواعندمافعلواكماالانتصاراتبعضتحقيقمنأخرىجهات

)ملكولمالمسترالبريطانيالمستعمراتوزيرأنحتى،عظيمةسيطرةعليهاوسيطروا

قال:الشأنهذاوفيالعربيةالفعلردودوقوةالثورةبقوةأعترفمكدونالد(

(.المظنونةبالسهولةليسالثورةقمع)إن

إلىالدعوةإيقافهاعلىالقدرةوعدمالثورةاشتدادأمامالإنكليزواضطر

المؤتمروانتهى،الفلسطينيةالقضيةفيوالتشاورللتداوللندنفيعربيمؤتمر

مميمابريطانياأصدرت،وبعدهاأسابيععدةانعقاثهاستمرأنبعدبالفشل

عحتلكنها،فلسطينتقسيمفكرةعنتراجعهافيهأعلنتالأبيضبالكتاب

وقوبل،سنواتخمسخلالفلسطينإلىمهبريهوثيألفوسبعينخمسةبلخول

الكتابصدورقبلالأمرهوكماوالاستياءبالرفضالعربمنالطلبهذا

إلىأثقوبتعبيرقصير،غيرأمدإلىوالاحتجباتالاضطراباتواستمرت،الأبيض

فينقصإلىالعرببتعرضالمدةطولوإزاء،الثانيةالعالميةالحربنشوببعدما

الانتظارأجبرهممماوبريطانيافرنساقبلمنوالمضايقةوالمؤنوالنخيرةالإمدادات

.)2(الثانيةالعالميةالحرببعدالوضععليهسيكونماإلى

.111صالفلسطيفيةجةاكص!ْزعيتر،أكرم1()

12
.123-137-111،147صالفلسطينية:فىالقفصزعيتر،كرم()

،لقصسم!س!لمحوو

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أبعادفيالقانونيبالجانبالاهتمامضرورهعلىالبدايةمنذالتأكيديتعين

الأساسيالحجرتعتبرالتيالقدسلقضيةوالسياسيةوالدينيةالتاريخيةالقضيةهنه

سلاملاأنهالمراقبينمنالكثيرويعتقد.الإسرائيلي-العربيالصراعقضيةفي

قضيةفيالحقوقواحترامالقانونبحكميلتزمعاثلبحلإلاالمنطقةفيأمنولا

.الأديانمنارة(الشريف)القدس

المتحدةللأممالعامةالجمعيةمنالصادرفلسطينتقسيمقراروبموجب

ديسمبروفي4891ديسمبر11فيصدرالاحقينوقرارين4791نوفمبر92بتاريخ

الأماكنعلىلاحتوائهانظرأالقدسلمدينةالدوليةللإدارةنظاموضعتم9491

يأالقدسبلديةالدوليالنظامويشملواليهودوالمسيحيينللمسلمينالمقدسة

والتيبهاالحيطةوالقرىوحديثةقديمةأحياءمنفيهابمابأكملهاالقدسمدينة

التقسيمبقرارألحقتخريطةفيمكوناتهاتحديدوتمواحدهوحد!معهاتشكل

4791.نوفمبر92فيلصادرا

المتحدةللأممالجماعيةالسياثةتحتالقدسوضعالتقسيمهذافيتقرروقد

للمدينةحاكماالأمنمجلسويعينإدارتهاعنمسؤولاًالوصايةمجلسيكونبحيث

حيادحالةفيالقدستوضععضوأأربعينمنيتكونتشريعيمجلسيعاونهالمقدسة

خاصة.رعايةلسكانهاويكوندائم

الوصايةمجلسأنذلكوبيانالحياةيرلمللقدسالمقترحالدوليالنظاملكن

المشروعهذالكنبشأنهدولياتفكلعقدتمهيدأَالنظاملهذامشروعبوضعكلفقد

وإسرائيلالعربيةالبلادمنكللمعارضةنتيجةالعامةالجمعيةبواسطةإقرارهتعنر

معطلاً.التدويلفبقيالقدسلتدويل

يحتويالنيالجزءوهوالأردنسيطرةتحتالقدسمنالقديمالقسموظل

سنةإنشائهامنذإسرائيلاحتلتهفقدالحديثالقسمأماالمقدسةالأماكنعلى

فيعدوانهاعقببأكملهاالقدسمدينةإسرائيلاحتلت6791يونيو7وفي.4891

يمكنلاإسرائيليةانتهاكاتهناك-الآنوحتى-العامذلكومنذ6791يونيو5

.القدسمدينةفيوالمعتقداتالمدنيةللحقوقحصرها

م!س!لح!،لفس
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بانتهاكالحتلةالعربيةالأراضيفيالإسرائيليالاحتلالسلطاتتكتفولم

حيثالقدسمدينةفيوخاصةبالمقدساتللعبثيدهاامتدتبلالإنسانحقوق

وهدمواغتصابالقدسياالشريفالحرمحولالحفرياتإجراءعلىعملت

الحرمإزالةمستهدفةسكانهاوتشريدبهاالإسلاميةوالمقدساتالعقاراتوإزالة

منيجاورهماوماحولهماماوإزالةالأقصىوالمسجدالصخرةومسجدالشريف

لليهود.مزعومجديدبهيكلذلككلواستبدالوحضاريومسيحيإسلاميتراث

إجراءاتمواصلةعلىالقدساحتلال!منذالإسرائيليةالسلطاتعملتوقد

وقد.والغربيةالجنوبيةالجهتينمنالشريفالحرمأسوارإلىوصلتحتىالحفر

حفرتمقدكانمترأ485َبالحفرياتهنهطولالإسرائيليينالآثارعلماءأحدحددا

حتىمتدرجةبصفةالأعمالهنهاستمرتثم0791أكتوبرحتىمنهامترأ32

ذلكعنوالإعلانالصخرةقبةتحتماإلىحفراكتمالإلىمنهاأجزاءإلىوصلت

.6991سبتمبرفيوالسائحينللإسرائيليينالنفقوفتح

ببراقبقيامهاالإسرائيليةللسلطاتالإجراميةالأعمالقمةتجلتوقد

العربيةالقدسلتهويدمنهامحاولةفي.9691عامأغسطس21فيالأقصىالمسجد

المزعوماليهوديةهيكلبناءأجلمنذلككلالإسلاميةمعالمهاأهمعلىوالقضاء

الأقصى.المسجدمكان

ثريةالأوالأماكنالمقدسةالأماكنحمايةعلىالدوليالقانونقواعدوتؤكد

القواعدهنهتلزمكمابثمنيقدرولاحضارياًإنسانياتراثاًتعتبرلأنهاوذلك

حريةاحترامعلىوالعملبهاالمساسوعدمالأماكنهن!احترامالاحتلالسلطات

علىالعملأوالشؤونهنهفيالتلخلمنتحذركماالدينيةالشعائرممارسة

الني56الماثةنصفي7091لسنةالرابعةلاهيىاتفاقيةالمثالسبيلوعلىتعطيلها

للدولةكانتولوحتى،والتعليميةالدينيةوالمؤسساتالبلدياتامتلاكأن.ْيقرر

لهنهالمتعمدالأضرارأوالتدميرأوالاستيلاءوان.الخاصةكالأملاكتعاملأنيجب

المخالفينقيدتتخذأنويجبمحظور،الفنيةالتحفأوالتاريخيةالمبانيأوالمؤسسات

ا..القضائيةالإجراءاتكلالاتفاقيةهنهلنصوص

م!س!لح!،فسرو
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السلطةوالتزامالدينيةالشعائرممارسةحريةعلىأيضاًالنصجرىكما

9491لسنةالرابعةجنيفاتفاقيةمن27الماثةنصفيذلكاحترامبوجوبالحتلة

ممارسةفيالحتلةالمناطقفيالسكانحقعلىأكدتوالتيالمدنيينبحمايةالخاصة

وتقاليدهم.عاداتهمحسبالدينيةشعائرهم

تعرضأنعلى.الثانيةالعالميةالحربأعقابفيلْورمبرجمحكمةأكدتوقد

الشعائرتعطيلأوإعاقةوكذلكبهاالمساسأوالدينيةللأماكنالاحتلالسلطات

وأعرافقوانينتدينها،الحربجرائممنجريمةيشكل،الحتلةالأراضيفيالدينية

قبلمنبهاالمعترفالعامةوالمباثئالوطنيةوالقوانينالدوليةوالاتفاقياتالحرب

الذينالأشخاصبإدانةعديدهاحكاماًنومبرجمحكمةأصدرتوقد.المتمدنةالدولة

فيوتلخلواحرمتهاوانتهاكوالمعابدالكنائسأموالوسلبالأديرةبإغلاققاموا

الدين.ورجالللقساوسةواضطهادهمالدينيةلعقائدهمالمدنيينالسكانممارسة

أفرادإلىالقدسفيالعربيةالأملاكنقلعلىعملتإسرائيلأنإلا

ئيلية.إسراوهيئات

عديدةوأساليبحيلإلىالصهيونيةالقياثةلجأتالتقسيمقراربعدأنهإذ

القدسخاصةمنها،مسعةأكبرواحتلالطالفلسطينيةالأراضيفيوجودهالترسيخ

السيكهذاوفي.والمسلمينالعربلدىكبيرةبخصوصيةتتميزالتيالشرقية

،السلاحبقوةالتقسيمقرارالتنفيذدالالخطةممتهاكبرىهجوميةخطةوضعت

بكاملها،القدسلاحتلالتمهيدأَالقرىمنالعديداحتلالالأولهدفهاوكان

الأسبوعفيالقدسعلىالعامالهجومبتنفيذالإسرائيليةالحكومةبدأتوبالفعل

دخولقبلوذلكالترابطالحكمةالعملياتمنسلسلةعبر4891إبريلمنالأول

بالقدسمميماسقوطإلىالعملياتهنهوأدتأسابيعبستةالعربيةالجيوش

.4891مايوأ5بحلوللغربيةا

القدسبلديةمسد"منالمائةفي13.84الحتلةالغربيةالقدسشكلتوقد

البلدةخارجالعربيةالسكنيةوالأحياءالتجارةمراكزأهمتضموكانت،الانتدابية

والمسلمينالمسيحيينمنمقدسيمواطن00025الأحياءهنهيقطنوكانالقديمة

واستولتجميعاًشردواوقد.الموظفينوكباروالتجارالحرةالمهنأصحابمن

س،فس!لمح!مو
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في03اهـالحتلةالغربيةالقدسفياليهودملكيةتتعدولمأملاكهمعلىإسرائيل

وممى4891مايومنعشرالخامسفيالعربأيديفيبقيماكانوهكذا.المائة

تنقذولمالانتدابيةالقدسبلديةمسد4منالمائةفي48.11يتعدلمالشرقيةبالقدس

.الأخيرةاللحظةفيالعربيالجيشتدخلبعدإلاالشرقيةالقدس

الاحتلالعلىيقومالغربيةالقدسفيإسراثيلِوجودأنالقوليمكنهنامن

المنفصلوللكيانالتقسيملمشروعخرقاَلكونهالدوليللقانونخرقأالعسكري

لاهيملاتفاقاتقانونايخضعالاحتلالهذاأنكما،المشروععليهنصالني

.الحربخلالمنالحتلةبالأراضيالخاصةوجنيف

الأملاكنقلإلى9491-6791السنواتطيلةعملتإسرائيلفإنوبذلك

العربيةالقدسوأعلنتإسرائيليةوهيئاتأفرادإلىالغربيةالقدسفيالعربية

الحائطعرضضاربةالرمميةمؤسساتأهمالمغتصبةالأملاكعلىوبنتلها.عاصمة

بالسياثةالاعترافعدمإلىالعالمدولمعظميدفعماوهو،دوليقانونأواتفاقبكل

.الآنحتىالغربيةالقدسعلىالإسرائيلية

الحرمعلىاليهوديةالعسكريةالسيطرةأنالخالديوليديقولهناومن

هدمأنمنذالأولىوللمرةيونيو.حربأعقابفيالمبكىوحائطالشريف

السيطرةهنهأحدثتللميلاد،07عامالثالثهيردوسهيكلالرومانيالإمبراطور

السواءحدعلىوش!ارهاإسرائيليمينوعلىاليهودنفوسأعماقفيعاطفيازلزالاً

.الآنإلىمنهايصحوالمسكرةفكانت

بعةفيعسكرياًاستعراضاًإسرائيلأقامتالشرقيةللقدساحتلالهاوفور"

كبيرونفخ،الصخرةقبةمسجدعلىالصهيونيالعلمورفعت،الشريفالحرم

الحائطأمام،المغاربةحيسكانوانذربالنضر،إيذاناالحائطعند،الجيشحامي

المسنينبعضوقضىفيه،منزلكلالجرافاتودكت،ساعاتخلالمنازلهمبمغادرة

التلمساني(مدينو)أبي(الدينصلاحأبن)الأفضلوقفوتحول،الأنقاضتحت

التحقيقلجنةعلىإسرائيلردهذاوكان،المبكىبحائطألحقتفسيحةبد4إلى

بقيالنيالعتيدةللثوابترفضهاوإعلان،البراقئورةأئرقدمتالتيالدولية

العمرية.العهلهمنذقائماً

م!س!لمح!،لقدس
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داخلالقديمةالبلدةأنإلىوالسياسيةالتاريخيةالدراساتمنالكثيروتشير

والبراقالقيامةوكنيسة،الشريفالحرمحيثفلسطينوقصبةالقدسقلبالأسوار

الأجزاءوهنهواحد.مربعكلممنأقلمسعتهامجموعأجزاءخمسةمنتتألف

والحيالمسيحيالعربيوالحيالإسلاميالعربيوالحيالشريفالحرم:هيالخمسة

تتعدىلاالأحياء:هنهأصغر4891قبلالقديماليهوثيوالحيالمستعربالأرمني

حوالييقطنهإسلاميةذريةوقفإلىملكيتهمعظموتعوددونماتخمسةمسعته

مصادرةإلىالاحتلالبعدسارعتإسرائيلأنبيداليهودالمستبرينمن0002

عشرينمسدتهتضاعفتبحيثاليهوثيالحيإلىوضمهاالمجاورةالعربيةالأملاك

ومع،ئيليإسراآلافأربعةحوالياليوميسكنهاجديدةمبانعليهاأقيمتضعفاً

يبدغحيثهذايومناإلىعربيةالقديمةالبلدةداخلالسدقةالأكئريةبقيتذلك

آلافأربعمقابلنسمةألفوثلاثينخمسةحواليفيهاالعربتعداد

إسرائيلي.وخمسمائة

الصهيونيالعلمبإنزالإسرائيلقامتوالدوليةالعربيةالضغوطوتحتلأ"!!1"

الشريفالحرمبإدارةالإسلاميةالأوقافلإدارةوممحتالصخرةقبةمسجدعن

منالحفرلنفسهاوأبدت،أبوابهوعلىداخلهعلىالأمنيةسيطرتهافرضتولكنها

ممارسةربطتولكنهافيه،والصلاةاللخولحقاليهودومنحت،تحتهوأحياناحوله

مضمراَ،عليهالسياثةموضوعوأبقتتقديرها،إليهايعودأمنيةباعتباراتالحقهذا

النيالداميالمشاهدولعل.السلاخبقوةفرضتهاالتيالجديدةالمعالمهنهفكانت

الوجدانفيالقدسمكانةتؤكدالأقصىالمسجدلبعةشارونالسفاحزيارةخلفته

والإسلامي.الفلسطيني

،لفسمم!Jموس
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السويس8قناةعلىارزولىارزتراثحملة*

وإبعكهمالانكليزاشغ!هي)1(مصرعلىالأتراكحملةمنالغايةكانت

اقتراببمجرد،السودانورائهاومنمصرتثورأنقوياًالأملوكان.الدردنيلعن

القنلأ،هنهعلىالأتراكسيطرفلاا.السويسقنلأوعبورالحدودمنالتركيالجيش

طريقأيجتازواأنإلىالانكليزفيضطر.والهندانكلترابينالنقلوسائطعرقلوا

وعناءكلفةمنفيهماهذاوفي.الصاعالرجاءراسوهو،السويسقناةغيرللهند

طويل.ووقت

سيماولا.الألمانحلفاؤهمفيهيعضدهم،الأتراكإليهيرمىِكانماهذا

الثامن.الفيلقفيالحربلأركانرئيساًعينالنيقرسنشتاينفونقرسالميرالاي

32المشلافرقمنمؤلفاً،السويسقنلأهلمهعةالأتراكوجههالنيالفيلقهذاوكان

جنديأ-12642الفيلىَهذاأفرادمجموعبلغوقد.المتطوعينمنوعدد27و25و

والبناثقوالمتراليوزاتالثقيلةالمدافعمنوعدد،الهجانةمنبسريةمجهزأَوكان

عبرالمدافعلسحبثورأ328وحصانا689ًمعهوكان.الطلقاتالسريعة

جم!فهوالحملةهنهقائدوأما.والمؤنالأعتلةلنقلجملآلافوسبعة،الصحراء

الرابع.الجيشقاثدالكبيرباشا

منتمرلأنهاذلك.بالمخاطرمحفوفةكانتالسويسقنل!إلىالطريقأنغير

يقتصدواأنوالجنودالضب!امرتالجيشقياثةأنحتى.ماءولافيهازرعلابادية

الواحد.اليومفِىابريقمناكثرمنهمالواحديشربلاوأن،الماءاستعمالفي

عشربعلرااليوماوفيأ.149لعامالاول!شهركانونتتجمعالأتراك*كتائب

قنلأميممةالزحففيالكتائبهنهشرعت1591سنةالثانيكانونمن

نأدون،سيندصحراءواجتاز!،المصريةالتركيةالحدودفعبرت.السويس

الضفةوراءالبقاءاختارواقدهؤلاءكانإذ.الانكليزمنمقاومةأيةتلقى

بالفعلعبرتهاوقد.السويسقنلأعبورالأتراكوحاول.السويسلقناةالغربية

(سرابيوم-طوسوم)يدعىمكانفيجنديستمائةمنمؤلفةصغيرةقوة

.الحرببعدالتركيةالحربوزارةأصدرتهالنيالكتالبذلكسي(جبهة)فلسطينكتابراجع)1(

،لفسم!طدم!!
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لتيا)1(المعدياتهؤلاءواستعمل.الامماعيليةأمامالمرةالبحيرةمنبالقرب

الضئيلالعددهذادكافما.كافيةتكنلمالمعدياتهنهأنإلا.الغايةلهنهاعدت

وكانت.الحاميةبنيرانهاالبريطانيةالمدفعيةتلقتهمحتى،القنهيعبرونالجندمن

؟المرةالبحيرةفيراسياًكانالنيالأسطولقطعبعضمنحممهاتقنفهنه

ولم.آخرونوأسر،منهمكبيرعدداستشهدأنبعد،أعقابهمعلىفصدتهم

يبقواأنعلىالانكليزإرغاموهو،ضئيلأنجعاًإلاهنهحملتهمفيالأتراكينجح

تراكالأفقرر.القناةفيراسيةكانتانكليزيةمدرعةوتخريب،الغربيةالضفةفِى

(الانسحابعلىالموتيفضل)كانالني(بكقرس)أنفرغمالانسحاب

التيالإبلمنكبيرأَوعدداَ،شهيدأَأ003وراءهمتاركينبالفعلانسحبواوقد.

والتعب.الحربسببنفقت

أخذوا،ولىالأحملتهم!اتراكالأفشلعندما8للحمللاالثانيةارزتراكتأهب

علىمنازلهمفأصلحوا.ثانيةبحملةللقيامويتأهبون،جيشهمنقاثصيستكملون

كعمالالجنودمنكبيرأَعددأواستخدموا،الحديديةالسككومدوا،الطريقطول

أمرةتحتوضعتالتيالصحراءقياثةإلىكلهاالأعم!بهنهوعهدوا.الغايةلهنه

.(بكقرسفون)الميرالايالألمانيالقائد

حدث،السويسقناةعلىالثانيةبحملتهمللمَياميتأهبونالأتراككانوفمما

الأمر.فيللتريثاضطرتهمخوادث)2الأخرىالقت!سعاتفي

فرقمنوالعشرينوالخامسةوالعاشرةالثامنةالفرقلإرس!اضطروافقد

إلىعشرالثانيالفيلقفرقمنفرقةأرسلواكماالد!ردنيل.إلىالرابعالجيش

السريعةالمدافعجميعالرابعالجيشمنأخذواثم.القفقاسإلىوأخرى،العراق

هائلاً.انخفاضاًالجيشهذاقوةف!فضت.لديهكانتالتيوالمزاليوزاتالطلقات

فقط.طابورأَعشراثنيأفرا!همجموعواصبح

فركبوها،متناثرةقطعأقدكانتوقدالصحراءاجتازواعندمامعهمالمعديكهنهالأتراكحمل)1(

واستعملوها.للقتلىوصولهمعند

العراؤ!،فلسطين:جبهاتخمسفي(1891)1491-العالميةالحربخلاليحاربونالأتراككك()2

للردنيل.وارومانيا،لقفقاس،ا

لفس،موس!!
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الأرمن،بلادياثورةنشوبعنوصلتالتيالأنباءذلك:إلىأضف

فكرةانتشارجراءمنالعربيةالبلادفيللعيانواضحاًكانالذيوالاستياء

بينالموضوعهذاحولتدوركانتالتيوالمفاوضات،العرببينالاستقلال

وأعلنالتركضدثارالنيالعربملكعليابنحسينالملكوبينالانكليز

.)1591(لعربااستقلال!

الثانيةبحملتهمالقياممنذكرها،المتقدمالحوادثبسبب،الأتراكيتمكنفلم

الحملة،هنهإلىالسبيليمهدواأنوقبلجهة،منالمدديأتيهمأنقبل؟القتالعلى

.أخرىجهةمنالحديديةالسككوإنشاء،الطرقبتعبيدوذلك

يامصرزارفقد(الجبهةهنهفيالأتراكيفعلهعمابغافلينالانكليزيمكنولم

منكبيرأَعددأَواستحضركيتشنر،اللوردالبريطانيةالحربيةوزيرم1591عامأواخر

فيلديهمفأصبحوالهند.والدردنيلوسلانيكفرنسافيكانتالتيالإنجليزيةالفرق

الجنرالإلىمصرعنوالدفاعالجيشهذابقياثةوعهدواجنديأ.000.003مصر

منالبلاد-هنوفيترابطيومئذكانتالتيالأتراكقوةوأماموريارشيبالدالسرا

ألفأ.الأربعينتجاوزلمفإنها-اطنهإلىمصر

السوش!4قناةعلىالثاندلاارزتراكحملة*

الوسائلوأنيصلهملمالأتراكيتوقعهكانالذيالمددأنمنالرغمعلى

جديدةبجملةالقيامقرروا،الملحالألمانضغطتحتفإنهم"قليلةلديهمكانتالتي

.1691()نيسانلقناةاعلى

000.02منمؤلفةالزحفهذافيقوتهموكانت.القتالب!اهزحفواثم

خسائرهموكانتفشلوا.أيضاًالحملةهنهفيولكنهم.محاربونفقطنصفهم،جندي

قولعلى-فإنهاالإنكليز،خسائروأماأسير.آلافوثلاثة،قتيلألف:المرةهنهفي

قتيلاً.0113تجاوزلم-أنفسهمالأتراك

4طورالهجومإلىطورالدفاعمنالإنكليزينقلبون*

نأفبعدمحسوساً.تبدلاً،الثانيةالحملةفشلبعد،الجبهةهنهفيالموقفتبدل

مهاجمين،الانكليزفأصبح:الآيةانقلبت؟مدافعينوالانكليز،مهاجمينالأتراككان

كانواأنبعد،فلسطينعلىالاستيلاءفييفكرونالإنكليزوراح.مدافعينوالأتراك

،لقطسموس!!
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الحربوزارةأصدرتهقرارعلىبناءذلكوكان)1(.فقطمصرعنبالدفاعقانعين

قررالنيالوقتنفسفيالقرارهذاصدرولقد)2(.م1791عامبدايةفيالبريطانية

علىالقفقاسعلىبحملتهمنقولاالغراندوقبقياثةيقومواأنالروسحلفاءهمفيه

التركي.الجيشيسحقواأنأمل

أمرنهتحتلنياالجيشكان،موريالسرارشيبالدالبريطافيةالقواتقاندبر

نفسهمأالإنكليزوأما.تراكالأتقديرهوهذاجندياً،)000.033(منمؤلفاً

ألفاً.السبعينتتجاوزلمقوتهمأنفيقولون

Sirموريارشيبالدالشروضع Archibald Murrayو(الكتائبجميع(

تشارلسالسرجنرالاللفتنانتأمرةنختالسويسقناةشرقيالموجوثةالإنكليز

Sirدوبل Charleds Dobell.المناطقفيمتيسرةكانتوإنفإنهاالمياهوأما

تعبرأنعليهاكانتالتيالجيوشمنالكبيرللعددتكفيلاأنهاإلاالسعلية،

أنابيببواسطةبالفعلجرتوقد.النيلمياهجرمنلابدكانولهذاالصحراء.

هنهبحمايةميس()وهللأميراللواؤهالمعقودالبريطانيالاسطولإلىوعهد.حديدية

ليتمكنواكالاً،الحديديةالسكةيمدونالوقتنفسفيالانكليزشرعوقد.المناطق

وعتادهم.جنودهمنقلمن

)2(

)3(

.The Palestine Campaigns by. Colonel .A .P Wavell

.Mrجورجلويدالمسترلأنذلك Lioyes Georgeبعدالبريطانيةالوزارةرئاسةتولىالني

فيالألماناشغ!منلابدأنهيرىكان1691سنةديسمبر7في(Mr.Asquith)السكويث

منالابد:يقولموريارشيبالدالجنرالإلىابرقوقدأوروبا،فيالغربيةالجبهةغيراخرىجبهة

.الشرقفينصرعلىالحصول

الثالثةالمنشأةفرقة)1(منمؤلفوهوالصحراء،فيلق)آ(منمؤلفةالكتائبهنهكانت

الثانيةوالفرقة)ب(الأمبراطورية.الفرسانفرقة()3والفرسانالأتراكفرقة2(و)والخمسين

فرقةواماللهجانة/الأمبراطوريالفيلقمنولواء)د(والخمسينالرابعةوالفرقة)ج(والخمسين

والسادسالخامسواللوائينللخيالةالثالثاللواءمنمؤلفةكانتفقدالإمبراطوريةالفرسان

اللواءمنكلمعوكان،الاستراليينللخيالةالرابعواللواءوالبريطانييناليومانيينللفرسان

الكتائبَبينمتنقلةتعملالتيالصحيةوالمؤسساتالمستشفياتمنكتائبوالرابعالثالث

النيوزيلانديةللخيالةالثانياللواءمنمؤلفةكانتفقدالفرسانالاتراكفرقة.وأماالمختلفة

البريطانيين.للفرسانوالعشرينالثانيوالالاي

،لفسم!س!!وو
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8غزةمنارزتراثانسحاب*

بطر.شعروابالأتراكالاستعداداتهنهنبأاتصلعنلما

كلحضرهحربحِأ،مجلسأوعقدا!شانبول،متباشاأنورالعامالقائدةجاءوقد

الأخير.النفسحتىالدفاعققررواالأمر.فيللتشاوريكقرسوفونباشاجملمن

8غزةمعارثبر

إلىرجعواثم؟عامأولكانون02فيالعريشمنالأتراكانسحب

تاماً.تحصِناًحصنوهاولقدفيه.هوا!ةلادفاعاَعنهاللدفاعيتأهبونوأخذواغزة،

وقد.1791نيسان91فيوالثانية1791آذار27فيواحدة:معركتانغزةفيقامت

0027الأولىفيالإنكليزوخسرالأتراكءوانتصارالإنكليز،بفشلكلتاهماانتهت

0175بكثير:ذلكمنأقلكانتفمَدالأتراكخسائروأماجريحاً.9435وقتيلاً

وجريح.قتيلبين

موريالجنرالىبعدالقيادةيتولىاللنبيالجنرال*

الشرقيهَ.القوىقيلأةمندوبلالجنرالهذافشلهمأثرعلىالإنكليزاقل

لقوةقائدأ(Chauve1)شفلجنرالالمبوروجعلوا)شتوود(.ببنرالواستبدلوه

E.)شتيورجنرالالمبوروتولىالصحراء، .W .C Chaytor)الأتراكفرقةقيثة

ارشيبالدالسريدمنانتزعتققدالقوىهنهلجميعالعامةالقيالةوأما.الفرسان

العامالقائدبصفصّهاللنبىِاثموندالسرليد1791!شةحزيرانفيوسلمتموري

anderالمصريةللحملة in Chief of theح!ول(+Sir Edmund , Allenby. Co

Egyptian Expeditionary Force.

ومدافعجندهمنطلبهماكلوأعطىواسعهّ،صلاحياتاللنياللوردمنح

فحسب،غزةعلىللاستيلاء،الخططير!سمواخذواعتلة،وذخائرمسكانيكيةوآلات

لاخحَبارعسكريةبتمرينكوقامالمَيالة،تنسيقفيوشرعبأسرها.فلسطينوعلىبل

الصحراء.فيالنيلمطِوجرالأنابيبلمدةسيقتالتيالجهودوضاعف،جيشهحالة

حتىالحديديةالسكةمدتكماميلاً،135مسافةعلىبالفعلهنهمدتوقد

لتمولِنمركزأالقنطرةاتخذتوقد،الفروعبعضلهاوانشأبلح،ديرإلىوصلت

إمرته.تحتوضعتالتيالقوىتنظيمو(علا.الاسكندريةمنبدلاًجيشه

سىلف،لحص!!مو
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رجلاً.9910001اللنياللورد.إمرةتحتوضعتالتىِالحاربةالقوىمجموعوكك

بزياراتهللجندبدت،بصيرتهونفوذوممّدرتهاللنيالجنرالشخصيةأن

أحدثتالصفاتوهنه.الأماميةالمناطىَفيسعِماولاللقطعك،المتواليةهـةال!

هذابأنسائدأالاعتقككانأنوبعد.الإنكليزيةالجيشمعنويةفىعجيباًتطورأ

الاعتقكهذاتبدلمنسيأ،كانالفلسطينيهَالجبههّفييحاربكّانالنيالجسش

طائراتومعهاالجديدةالنجداتوصلتعندماسيماولارجل!إلىاليأسوانقلب

الصنع.حديثة

التركى8الجمشموقفبر

العدةلعدونوراحوا،حسابهلهفحسبواهذا؟الإنكليزاستعدادالألَراكرأى

من:كلحضره1791(سنةحزلِران)27حربياًمجلساًحلبفيوعقدواجديدمت

باشاأنورالعامالقائدة

باشاعزتأحمدالقفقاسالجيشقائد

باشاكمدمصطفىالثانيالجيشقائد

باشاخليلالسلأسالجيشقائد

والقوادالرؤساءمنوغيرهمباشاكاملمحمودالتركيةالحربوزارةمستشاروا

الواجبالخطةصددفِىحاسمقرارإلىيومئذينمّهلمدهانالمجلسهذاأن

والثامنالسابعالجيشنِإر!سل)2(فقررتعكتالعامةالقيالةأنإلا)1"،اتباعها

غازيكانولما.الفلسطينيةالجبههَإلىالصاعقةجيوشأي)3"(.بيلديرم)جيوشمن

سقطتالتيبغدادواصتردادالعراقهيحبهةالاهتماموجوبيرىالمجلسهذاأعضل!بعضكد)1(

غيرها،علىالفلسطينيةالجبهةيؤثركدالآخرواليعضصنةآذار11فيالإنكليزبيد

القدسخسارةتعنيفلسطينوخسارةفلسطيئخسارةتعتيالجبهةهنهخسارهّبذلاعتقالمم

كلها.والشعوبالأديكنظرفيالليتية.أهميتهاللقدسلأن.يريدونهلاماوهذا.المقدسةوأملانها

.شهورأربعهّدامتلكؤوبعدخرالمهبعإولكى)2(

42،)الفرقالثالثالفيلق:التاليةالقطعالتمنمؤلفهَبل!فيبلايهنهبيلديرمبخيوشكاتَ)3(

والجيش،السدسالجيشمنكلإليهاأضف91،02(ثم)الفرقعشرالخمسوالفيلى93َ(05،

لثمن.اوالجث!لسابع،ا

،لفسموصو!
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أنورمنبإيعازالقياثةمناستقلفقد،الرأيلهذامخالفاًالسابعالجيشقائدباش

باشا.فوزياللواءأميرإلىالجيشهذابقياثةوعهدباشا،

تسيرالتركيالجيشأحوالكانت،نجريالقياثةفيالتبدلاتهنهكانتوفيما

استعمالالجيشضب!يحسنولم.للغايةقليلةأرزاقهكانتإذأسوأ.تلىسيءمن

منكثير!االجندمنالكثيرينيلازمكانالجوعأنبدرجة،الأرزاقمنالقليلهذا

أكثرالخبزمنكميةتوزيعيستطيعوالمأنهمالرمميةالتقاريرفيجاءوقد.الأحيان

اليوميالجيشاحتياجأنمع1791،أيلولشهرأياممنيومأيفيطنا75ًمن

ف!ذذريعاً،فتكاًببندالأمراضفتكتوقدتقدير.أقلعلىطنا015ًكانللخبز

مقامهميقوممنيأتيأندونشهر،كلفي000390004بينمايتناقصعلدهم

وقلةالجوعبسبب،الجيشحيواناتمنكبيرعددهلكوقد.مراكزهمويشغل

بكثير.ذلكمنأعظمكانفقدوالمؤنالأرزاقإلىالآهلينحبةوأما.العلف

للتوليديصلحمامنهايزكواأ)،دون،الحيواناتيصادرونتراكالأكان

البلاد.فيالحيوانيةالثروةتلكإنتاجمواصلةيضمنواحتى،والتناسل

للزراعة.يكفيمامنهايبقلمانهحتى،الحبوبيصادرونوكانوا

تركيا-فيالحديديةالسككضآلةعلى-الحديديةالسكةعرباتتجدوكنت

وعي..غيرعلىاخرىإلىجبهةمنتسيروهي،والحيواناتوالعتاد،ببندمشحونة

أين؟ومنأينإلىعلمودون

غنىلاحيثالمدنفيسيمالا،المجاعةأسبابفيزادتالفوضىوهنه

إلىتصلأنالأريافالحصولاتأينمنولكن،الأريافمحصولاتعنللسكان

؟والاضطراباتالفوضىتلكوسطالمدن

4القدسصوبيزحفالإنكليزيالجيش*

فأمر.جيشهتعبئةأمقداللنياللوردكانأ179أكتوبر()الأولتشرينفي

.)7/11/1791(غزةعلىثم.1/1791()31/هالسبعبئرعلىأولاًاستولىولد.بزحفه

:جرىماتفصيلوإليك.القدسصوبيزحفراحبعدئذ

بقيادتهاعهدوقدبغداد.واستردادالعراقفيجديدةبحملةالقيامتأليفهامنالغايةوكانت

الفاً.بخمسينإمرتهتحتوضعواالذينالجنودعددمجموعوقدرفالكنهايم.الجنرالالألماني

،لقطسموس!مم!
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وبافاالرملةقدماًاحتلوافتوحاتهمفيالإنكليزسارغزةسقوطبعد

التركيالجيشأيتعقب؟يصنعمايفكراللنيياللوردأخذعندئذ.)16/11/1791(

الجبالفيالمرابطالسابعجيشهميهبمأم،السهلعبرالشمدنحوالمتراجعالثامن

الطريقنفسفي،القدسنحوالاتجاهقرر،الخطتينفيالنظرانعاموبعد.القدسباتجاه

المسالك.وعرةلطريقوأنها.والصليبيونوالرومانالآشوريونقبلهمنسلكهاالتي

وسائطهمعنقلوكذءلكقلت.قدكانتالإنكليزذخائرأنذلكإلىأضف

منتعبقدكانالإنكليزيوالجيش.الأبوابعلىكانالشتاءوفصل.النقلية

سيجتازها.التيالمنطقةدخائلتبينقليلةخرائطثمةوليس.المتواصلةالحروب

أرادله،الحربوزارةإنذارورغمكلهاالحقائقهنهرغماللني،اللوردولكن

نأوقبل،نشاطهموبستعيدوايستعدواأنقبلالأتراكويهبم،الفرصةيضيعلاأن

اليومهوواحد،يومسوىوقتهمنيضيعفلمالجبلى.فيالدفاعيةخطوطهمينشئوا

النقل.لوسائطوتهيئةلجندهراحةوتهيئةراحةفيقضاهنوفمبر.منعشرالسابع

التالي:بالشكلجيشهتعبئةأنمعشرالثامناليوموفي

بأنغزة،منجاءتااللتينوالخمسينالرابعةوالفرقةالأتراكالفرسانفرقةأمر(أ

.الدفاعبمهمةلتقوماالسهلفيترابطا

نأعلى:الجبالباتجاهيتقدمأنوالعشرينالواحدالفيلقفيالباقيالقسموأمرب(

يسارهاعلى52والفرقة،بالقدسيافاتربطالتيالطريقباتجاه75الفرقةتسير

عوربيتطريقفتتبعاليومانيين،الفرسانفرقةتسير52الفرقةيساروعلى

57الفرقةيمينعلىالأوستراليينالفرسانفرقةمنآلاىوبسيرالبير.باتجاه

.الحديديالخطمنهيمرالنيالواثيباستقامة

الجبال،نحوبالزحفالإنكليزيالجيششرعلنوفمبر،عشرالتاسعاليوموفي

عور.وبيتلبقيابيتالأخرىومن.العنبوقريةسريسشطرنديةمنميمماً

قدالأتراكوكان.للغايةباردأَوالطقسكثيفأ،والضبابماطرأ،يومئذالجووكان

منواحدموضعمنأكثرفيخربوها.بالقدسيافاتربطالتيالطريقخربوا

لااستعمالها:السهلمنكانوما،معبدةتكنفلمعوربيتطريقوأمامواضعها

طريقوهي.اليمنىالطريقيأالإنكليزيالجيشفسار.للجمالولاالسياراتلسير

القطسمولمدم!لمحوو
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نوفمبر)02فعتلها،سريسإلىوصلأنإلىفيهاسار.للغايةووعرةصحرية

باتجاهالشرقإلىكالاًوسارت،العنبقرية75الفرقةاحتلتنوفمبر21(وفي

صمويل.النيفيالمرابطينالأتراكدفاعجراءمنالمشقاتلاقتولكنها.البيرة

الأراضيجميععلىومسيطرمرتفعصمويلالنيقريةعليهتقعالنيوالجبل

علىقبضهذاوبمتلاله.الليلمنتصفقبيلاحتلها234الاَلايولكن.المجاورة

(.القدس)مفتاح

الفرسانفرقةكانت،صمويلالنينحوتتقدم75الفرقةكانتبينما

بيتإلىفعلاًرجعتوقدبيتونيا.جبلفيالمرابطينالأتراكأمامتتراجعاليومانيين

مزودتركيجنديآلافثلاثةفيهاوكان.محصنةكانتبيتونيالأنذلكالفوقا.عور

عرفتجبليةمدافعأربعةسوىهاجموهاالذينالإنكليزمعكانومابالمدافع

وسنغافور.كونغهونغببطاريات

الجيبقريةعلىبهجوم52و75الفرقتانقامتنوفمبر24و22بين

تستطيعاولمفشلنا.أنهماإلاوبيتونيا.صمويلالنيبينكائنمرتفععلىالواقع

فنقلتلقيانبيتمنلهاطريقشقمنتمكنت52الفرقةأنغيرأخذها.

)بدو(.إلىمدافعها

صمويل،النيلاستردادمعاكسةهجماتبثلاثتراكالأقامالأثناءهنهفي

نفسها.القدسوعنبللا،الدفاعيةخطوطهمعنالخطردرءمنيتمكنواكي

وبالثبات،هجومبئيالقيامبعدمأوامرهاللنياللوردأصدرنوفمبر24وفي

لأنطلبها.التيالجديدهوالمدافعالجديدةالكتائبتأتيهأنإلىضبط؟النيالخطفي

لديه.التيبالقوةعنهازحزحتهميمكنلابحيث،مواقعهمفيالقوةمنكانواتراكالأ

أنهاإلا،فشلتقدكانتوإن،القدسعلىللاستيلاءالأولىالحاولةأن

قوةوأختبرالبلاد،حالةوأختبر،الطرقاختبرلأنهالمهبم.للجيشفائدهذاتكانت

وتهيئةالجبالتحصينمنالأتراكتمكيندونوحال.الأتراكيملكهاالتيالدفاع

السهل،فيالمهبمالجيشلتقويةيستعدونالإنكليزكانوفيما.الدفاعوسائل

،لقصسم!س!لمح!
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الجيشإلىالمددإرسالعنلتمنعهأمامهامرابطاًكانالنيالثامنالجيشتناوش

الجبد.إلىالمرابطالسابع

الإنكليزيالجيشقام،والثانيةالقدسعلىالأولىالحملةبينفترةانقضت

النقل.وسائلوترتيبالطرقوبإنشاء،معداتهوتهيئة،نقائصهباستكمالخلالها

النيوالعشرينالواحدالفيلقمنبدلاًاله!وم،ليتولىالعشرينبالفيلقجعوقد

والرملة.يافاأمامالسهلفيالدفاعمهمةليتولىهذاوأرسل.القوىمنهوككان

الصحراء.خيالةبفيلققبلاًأنيطتالتيالمهمةوتلك

التيالستينبالفرقةوالخمسونوالثانيةوالسبعونالخامسةالفرقةواستبدلت

واحتفظ.القدسلمهاجمة74والفرقةالعاشرةالفرقةإليهاوانضمتغزة.منجاءت

كاليالخليلطريقعلىالئقيلةالمدافعمنوبطاريةالخيالةمنوبكتيبة53بالفرقة

الجهة.تلكفيالطوارئلمجابهةالسبعبئر

اصطداميومئذجرىإذالشهر.27فيالقدسلاحتلالالثانيةالحملةبدأت

تغلبفقدبيتونيا.منالغربيةالنميةفيالتركيالجيشوبيناليومانيينبينشديد

بيتومنبل،فحسببيتونيامنلاالإنكليزوانسحب.عددهملكثرةهناالأتراك

منالإنكليزفأرسل54.والفرقةاليومانيينبينثغرةالأتراكوفتحالفوقا.عور

52.الفرقةمنالأوستراليينالفرسانوفرقةالسابعةالخيالةمنهومددأ،احتياطهم

الوراء.إلىوأبعدوهمِالأتراكفتحهاالتيالثغرةسدمنفتمكنوا

الفوقا.ءعوربيتعندتركياَجنديا003ًالإنكليزلسر03نوفمبروفي

بهجومعشرةالتاس!ةالصاعقةفرقةمنتركيطابورقامديسمبرأوفي

فركضشلتا.قبليالبرجفيمرابطينكانواالاستراليينمنفريقعلىوموفقسريع

منهموأسررجل،مئةالأتراكمنوقتل.وأنقذهملنجدتهم32الفرقةمنطابور

جرحى.أكثرهم173

فيخسائرهمأنالإنكليزوبقول.تراكالأمعنويةفيأثرتقدشلتامعركةأن

الستين.تتعدلمالمعركةهنه

النيعلىجديدمنالأتراكبهاقامهجماتالإنكليزرداليومنفسوفي

التحتا.عوروبيتصمويل

،لفسموس!مم!
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.العاشرةبالفرقة32الفرقةاستبدلتديسمبرمنالثانيوفي

.أخرىمرةالفوقاعوربيتعلى74الفرقةمنطابوراستولىديسمبر3وفي

فيالإنكليزوخسر.مرتفعةبتلالمحاطةلأنهاالنهار،نفسفيفلاهاعادولكنه

قتيلاً.003المعركةهنه

فشلت.قدأيضاًالقدسعلىللاستيلاءالثانيةالحملةلكونوهكذا

السرالجنرالقرر،القدسعلىللاستيلاءجديدهبحملةالقيامتقرروعندما

Generalشتوودفيليب Sir Philip Chetwodeأحداثالعشرينالفيلققائد

تحتالموجوثةالعسكريةالقطعاتتحتلبأنفأمر.الهجومخطةفيأساسيتبديل

لها:المقررةالمواضعقيادته

فيالصمودمن74الفرقةيمكنبشكلالأيمنجند!االعاشرةالفرقةفمدت(أ

.الحربرحىحولهتدورمدارأالنقطةهنهتكونأنتقرروقدصمويلالني

ضربالأيسرجندهافتولى.القدس-لعنباطريققبلي06لفرقةاواحتشدتب(

علىوكان.الخليلطريقعلى53بالفرقةالأيمنجنعهاواتصل،الطريقهنه

ديسمبر.منالسابعفيلحمبيتفيالدفاعخطوطمنتقتربأنالفرقةهنه

06-53.الفرقتينبينالوصلبصلةالأخرىالقطعاتبعضوقامتجى(

الهوتزارمدافعمنبطارياتوثلاثالجبليةالمدافعمنبطارياتثلاثودعمت(د

عام.بوجهالهجومالخفيفةالمدافعمنونصفوبطارياتبوصاتالستذات

53.الفرقةتقدمدونحالتديسمبر7فيهطلتالتيالغزيرةالأمطارولكن

.الفرقلجميععظيمأانزعباًسببتأنهابللا،

واليعلىبهجومالقياممن06الفرقةمن917تمكنفقدذلكومع

المرتفعةالتلالعلىاستولىديسمبر8صباحمن03.3الساعةوحواليالصرار.

الوقتوكان،القدسعلىالأساسيالهجومبدأعندئذ.كارمعينجنوبيالكائنة

كثيفاً.الضبابوكانالفجر،منقريباً

000.16إلى000.15بيومئذرجالهعد!ويقدر،السابعالتركيالجيشأن

الدفاعوسائلوتهيئة،القدسغربيالواقعةالتلال!بتحصينمشغولأكان؟مقاتل

لفس،موس!لح!
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المعنويةقوتهولكنيزيد.أوعاممنذذلكأجلمنيعملكانأنهالحقيقةوفيعنها.

منقواهمأنهكوانهملأذلكشديداَ.الأتراكدفاعيكنولم.انكسرتقدكانت

.الأخيرةالعشرةالأيامخلالتعرضيةبهجماتبقيامهموذلك،لزومغير

التلالعلىالاستيلاءمناليومانيينمنالمؤلفة74الفرقةتمكنتولهذا

وعلىديريسعلىاللندنية06والفرقةاكسا،بيتاعندالقدسغربيالواقعة

رجالمن)المؤلفة53الفرقةوكانتالصرار.واثيشرقيواقعةأخرىمواضع

.الجنوبفيمرابطة(البوليس

4القدسيحتلالإنكليزيالجيش*

القدسأنأيقنوا،فلسطينجنوبفيالحصينةمواقعهمالأتراكخسر

والأمراضعم،قدوالغلاءاشتد،قدالجوعوكان.محالةلاالإنكليزيدفيستسقط

بهدوءمنهمقسمديسمبر:من8/9ليلةفييتراجعونأخذواعندئذ.انتشرتقد

.بانهزامالآخروالقسم

الإنكليز،بيدواقعةمحالةلاالقدسأنبك،عزت،التركيالمتصرفأيقنولما

أفنديكاملالقدسمفتيإليهناثىجرى،مماأكثرالمقاومةمنيرجىخيرلاوأنه

الكائنةدارهفيإليهفبتمعا.الحسينيأفنديسليمحسينالبلديةورئيسالحسيني

الإنكليزالجنودأحاطقدها:..لهمافقال.جراحبالشيخالمطرانمدرسةمنبالقرب

بعدالمدينةمغادرةاعتزمتولقد.بأيديهمقليلعماتسقطأنبدولا،بالقدس

تسليموهوألا،العظيمالأدبيالحملهذاأيديكمبينألقيانوأود.ساعةنصف

للفاتحين.المدينة

للإنكليز:لسلمهاالتاليةالتسليموثيقةالبلديةرئيسناولثم

قوماندوانلغنه:إنكليزْ.

أماكنهبعضبريكوندنايكيشريفدهقدساولانمقدسملتجههو

وقايةتخريبدنبيدينيةأماكنصرفجهعثمانيةحكومةدر.دوككدهأوبرسلر

سنهمحافظهنكدينيهأماكنكبىأقصىومسجدوقمامةجكلمش.عسكر

ايد!لشدر.مأمورلراقامه

م!س!كل!،!صس
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رئيس!بلديهبياشبوورقةاميديلهجكيايديلهمعاملةبويولدهثهطرفكزدن

8..افندمريورمكوندايلهبكحسينزاثهحسينيوكيلي

متصرفمستقلقدس

عزت8/1/1333

الواحد*بطرفوترجمتها

الإنكليزيةالقياثةإلى

فالحكومةملة.كللدىالمقدسةالقدسعلىتتساقطوالقنابليومينمنذ.8

القوةسحبتقد،الخرابمنالدينيةالأماكنعلىالحافظةفيمنهارغبةالعثمانية

كالقيامة،الدينيةالأماكنعلىللمحافظةموظفينوأقاصت،المدينةمنالعسكرية

فإني،الوجههذاعلىقبلكممنالمعاملةتكونأنأملوعلى.الأقصىوالمسجد

01.الحسينيبكحسينالقدسبلديةرئيسوكيليمعالورقةبهنهأبعث

المستقلالقدسمتصرف

عزت8/12/1333

4القدسمنتنسحبالتركيلاالحمللا*

المدينة،غادرالبلديةلرئيسالتسليموثيقةالقدسمتصرفسلّمأنبعد

فييتحصنوراح.ببلائهابدأقد،بقليلذلكقبلالجيشوكان؟أريحاميمماً

.الزيتونجبل

القدسمنالأتراكانسحب9/12/1791(الأحد)التالياليومصباحوفي

الرهبةمنقاتمةسحبالمدينةعلىيخيموكان.ماطرةالسماءكانتوقدنهائياً.

توفيقأخيهابنيصحبهالبلديةرئيسذهبالتاسعةالساعةنحووفي.والسكون

حسينولشرطيانشريفوأحمدالعلميالقادرعبدومفتشاًالشرطةالحسينيصاع

وجوادالمهتديمحمدرشديمنهمنذكرالشبانمنوفريقالزعنونوابراهيمالعلي

الأبيضحاملاًالعلمالأخيرهذاوكان.اللحاماسكندروحناالحسينيامماعيل

التسليم.علامة

.Sheaشيالجنرال!الستينالفرقةبقائدهؤلاءوالتقى Genمستشفىعند

المتقدمالاستسلاموثيقةفسلموه.المدينةمنللغرببدرالشيخطريقعلىوغ

المدينة.والنصفالعاشرةالساعةفيالانكليزيالجيشفدخل.ذكرها

،لقطسم!سو!
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ينلا4المدادلاسنزدفاشللاتركيةمحاولات*

لهم.المعينةالمواضعإلى74و06و53الفرق(فرادتقدمنفسهاليوموفي

واثينحوالشرقاتجاهفيسارت35الفرقة:جوانبهاجميعمنبالمدينةفاطوا

تسيرالتي06الفرقةعنقلوكذلك.حاميةبنيرانالأتراكمنفقوبلت.الأردن

التيالتركيالجيشمؤخرةقبلمنشديدةبنيرانقوبلت.فإنهانابلسطريقعلى

بينهاقامتمعركةبعدصدتالمؤخرةهنهولكن.الزيتونجبلعلىمرابطةكانت

سبعينالمعركةهنهفيتراكالأخسارةوكانت.الأبيضبالسلاحالانكليزوبين

لأجلديسمبر30و62بينالأتراكبهاقامالتيالحاولاتأن:القولوقصارىقتيلاً.

فيهاقضواأنبعد،فغادروها.لمغادرتهااضطرواوقد.فشلتالقدساسترداد

.1517-1791()التمامعلىسنةأربعمئة

ارزهلين4علىاللنبياللورداعهإذبيانأول*

ماشياًثخلها11/1/1891(أقي)يومينبعدالقدساللنياللورددخلعندما

الواقعةالقلعةدرجعلىمن،المقدسبيتسكانعلىوأذاع.الخليلبابمن

التالي:البيانالخليلبباب

:المجاورةالقرىوأهليالمقدسبيتسكانإلى..

مدينتكماحتلالإلىأثى،قيادتيتحتالتيالجيوشأمامالأتراكانهزامإنْ.

الأحكامأعلن،النبأهذافيهعليكمأذيعالنيالوقتوفي.جيوشيقبلمن

ولئلا.حربيةضرورةثمةدامتماالمفعول!نافنهالأحكامهنهوستبقى.العرفية

أرغبأننيأخبركمأنأربد،انسحبواالذينالأتراكمننالكمكما،الجزعينالكم

قبلمنتدخلأييخشىأندون،القانونوفقبعملهقائماًمنكمواحدكلأرىأن

.كانأي

الثلاثةالدياناتأتباعنظرفيمحترمةمدينتكمأنبماذلكعنوفضلأ.8

الطوائفأبناءمنالكثيرينوالمتعبدينالحجاجنظرفيمقدسوترابها،الكبرى

،مقدسبناءكلبأنعلمأأحيطكمأنأود"وأجيالقرونمنذالمذكورةالثلاثة

للعباثةمخصصمكانأيأو،مُزارأو،مقامأو،معبدأو،مقدسومكانونصب

لقصس،لهووم!سو
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عملاًبهويحتفظسيصان؟الثلاثةالطوائفمنطائفةأيةوإلىشكلأيمن

.".تملكهاالتيالطائفةتقاليدإلىوبالنسبةالمرعيةوالعنعناتبالعادات

أمرهم8علىارزتراكضكلب*

وعدم،الجبهةهنهفيتراكالأاستعدادقلةهوالاندحارهذافيالسببإن

وقلة،وألمانأتراكمنالقياثةرجالتعاونوعدم،-الحربباثئفيإليهاانتباههم

كانتالعثمانيةالدولةأنذلكإلىأضف.والمؤنالنخائروقلةالنقلوسائط

والفوضىالجهلعواملوكان!.والتنظيمالنظامتعرفلاالأعضاء،مفككة

،الأتراكمنأعلمكانوافقدالانكليزوأما.مكانكلفيسائدهوالاضطراب

الماءقساطلمدواوقد.حديديةسكةلهموكانت.وأمتنأكثروساثطهموكانت

بالطرقيشتغلونمصرياًعاملا00074ًلديهموكان.السكةهنهطولعلى

فضلاًالعامةالقياثةلدىوكان.جملأ00028لديهموكان،الحربيةوالاستحكامات

القولوقصارى.البحريةالنقلوسائطذلكإلىأضف.جملا00025ًذلكعن

تجهيزأمجهزةالقوةهنهوكانت.التركيةالقوةأضعافأربعةالانكليزقوةكانت

والجو.والبحرالبرعلىيسيطرونوكانواتاماً،

استحقواممتازةبسالةوأبدوا،شديدةمقاومةالأتراكقاومفقدذلكومع

إلى9نوفمبر15منالقدسمعاركفيالانكليزخسارةفكانت.اجلهامنالإعجاب

،والقدسالسبعبئربينخسائرهممجموعوأما.قتيلاً)1667(1791ديسمبر

الأخيرين6!معمفرَينخلالالانكليزخسروقد.وجنديضابطبينأ0008فكانت

خسائرهمفكانتالأتراكوأما.وبغالوحميروجملخيلمنحيوانآلافعشرة

تركي00018منهم؟رجلا00012ًمنهمأسروقد.وجريحقتيلبينرجل00025

.القدسجبهةفيأسروا

كانواماالأتراكان،العهدذلكفيالحربمجرىتتبعواالذينويقول

هؤلاءكانإذ.معهمالبلادسكانالعربقلوبكانتلوالجبهةهنهفيليندحروا

نظرةالأتراكإلىينظرون،التركيالاحتلالاواخرفيوكانوا.الاستقلالإلىتواقين

فيكانواالذينالعربوالجنودالضباطمنكبيرقسمهربوقد.وازدراءبغض

كانالنيالعربيالجيشفيأورأسأاللنيبجيشأماوالتحقوا،التركيالجيش

،لقدسم!سو!
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ضدالثورةعليبنحسينالملكأبوهأعلنأنبعد،الحسينبنفيصلالأميرلِقوثه

لجيشالأيمنالجناحيؤلفالعربيالجيشوكانأ.169سنةحزيران5فيالأتراك

بفضلفلسطينمعاركانتهاءبعداعترفقدنفسهاللنياللوردأنحتى.اللني

بفضلهماعترفكما"والقدسوغزةالسبعوبثرالعقبةسقوطفيالأكبرالعرب

.الحربكسبحيثمنخاصبوجهوالانكليز،عامبوجهالحلفاءعلى

جملتهم،فيالأتراكيؤيدونلاالعربأنوأيقنعندما،باشاجمالى3ولمّا

إلىفساقهم.(ولبنانوفلسطينسورية)الشامبلادأحرارمنكبيرعددعلىقبض

محكمةقبلمنبالإعدامعليهموحكم،صوريةمحاكمةحوكمواوهناك.عالية

التيالعربيةالثورةإلىوانضموابقوميتهمتمسكواأنهمسوى،لسببلا"عسكرية

فيالمشانقأعوادعلىعلقواالذينبينوكان.بلادهماستقلالتستهدفكانت

عددوأما.الفلسطينيينمنقليلغيرعدد()1591والقدسودمشقبيروت

جعلتالتيالأسبابجملةمنهذاوكان.وثلاثونفإثنانولبنانسوريةمنالشهداء

وخروجهم.تراكالأاندحارإلىالنهايةفيوأدت،اضطراماًتزدادالثورةنار

العسكريلا8الإدارة*

أطلقوقد.عسكريةإدارةأدارهاكلهافلسطيناللنياللورداحتلعندما

Occupied.يومئذعليها Enemy Territory Administrationبلادإدارةأي

العدولبلادالعامالمدير)باسم،عسكريونمدراءالبلاديديروراح.الحتلةالعدو

الحين:ذلكفيفلسطينبإدارةإليهمعهدالذينالمديرينأمماءوإليك.(الحتلة

28/2/1891-9/12/1791كلايتونجنرال!لبريجاديرا

03/79191/-1/3/1891السرمونيجنرالالميجور

31/12/9191-1/8/9191لسرواطسنااجنرالالميجور

03/6/0291-/11/0291السربولزجنرالالميجور

هيأوليةخمسةإلى1791()الأمرباثئفياحتلالهاتمالتيمناطقوقسمت

ثمانيةفجعلالألويةعددزيدثم.والخليل،السبعوبئر،وغزة،ويافا،القدس

وجنين،،نابلسكلفيووضع.عسكريينحكامإلىالبلادبإدارةوعهد.)1891(

.عسكريحاكم؟وصفد،وطبرية،وعكا،لناصرةوا،وحيفا،كرموطول

،لقصسموس!مم!
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وذلكDistriets:ممبعةإلىثمانيةمنالألويةعددأخفض029يوليوأوفي

القدص.إلىوالخليلويافا،حيفاإلىكرموطول،لنابلستابعهَجنينبجعل

السبعة:الألويةاعاء

(النلامرة)الجليل،(حيفا)فينيقيا،غزة،لسبعابئر،يافا،لقدسىا

.(بلسنا)لسامرةوا

الأمركدوما.لهمقرأ(اللد)مديتة،الأمربالئفي،اللنياللورداتخذ

هوعسكريأحلاماًعليهاواقام.المقرهيجعلهاحتى)المَدس)فييستتب

Generalه*onبورتونبلالجنرال Bill Boوكان.(باشا)لقبيحملهذاوكانء

فييبقلمولكنه.مصرفيوالبريدالبرقلمصلحةعاماًمديرأ،فلسطينإلىمجيئهلبل

فخلفه.صحتهسوءبسببمنصبهمناستقدإذ.أسبوعنِمنأكثرالإدارةمنصب

Alexanderأrdْلكسندربردالسراالإدارةلا Baْس!ورسرونالدلسيراجاءثم.3مما

Sir Ronald Stores.لدارالشرقىِالسكرتير،لفلسطينمجيئهقبلهذاوكان

الجمعيةأصسىالنيهوإنهء3المَدسفىِطويلاًومكث.المَاهرةفيالساميالمندوب

مدينةتحسينأهدافهاومن.(القدصمحيجمعية):باسمبعدفيماعرفتالتي

مناستحضروقد.بقدسيتهاوالاحتفظ،والأثريةالعمرانمِةالنعيةمنالقدس

المسترإنه.المهمةبهنهليقوم،التنظيمشؤونفيأخصائياًمهندسأالانكليزبلاد

السر.أمانةولاهوقدآ!ث!يئ

على-البلادسكانأنالخارجيالعالمإفهامهو-الأصليهدفهاانإلا

علىيدلك.!البريطانىِالحكمعن(؟)راضون-وطوائفهممذاهبهماختلاف

رؤسدومنواليهودوالعربالانكليزمنخليطوهم.الجمعيةأعضاءهذا

أعاءهم:ل!اليك.المختلفةالطوائف

بكراغبالرثاسةفيخلفهوقد)باشاكاظمموسىالبلديةرئيس

الأراضيحارس.الحسيني(فنديكاملالأكبرالمفتي.الأثارمدير.(النشاشيي

رئيس.الأرمنبطريرك.الرومبطريرك.الفرنسيسيينالأباءورئيسالمقدسة

بن.بارلوزيالكباتينابلالأب.الصهيونيالمجلسرثيس.اليهوديةالطائفة

لفص،مم!!مو
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.جدسباتريكلبروفسورا.رايدرلدكتورا.الآثارمفتشكرزويلالكابحّنيهودا.

سلامة..ريشموند.بوللازاروس.ميوحاس-الآثارمفتشملاي.لوكهارأرىِ

.(الصندوقأمين)وايتنغجون.فنسانالأب.سبافورديعمّوب.شلوشنعوم

.(سكرتير)آشىيلننداود

وإلىالسورتجلهقائمفندقفىيصِّمالاحتلالعهدبدفيالقدسحلامكك

والمعروفالعامودببابالواقعالألمانيالبناءإلىانتقلثم.الخليلبل!منالغرب

تملكهالنيالبناءإلىانتقلثم،أ0691الآنكيدمد!رسة)بولسالقديسبمنزل

إلىالسورمنمترمئيّبعدوعلىالخليلبابعند،المدشِةداخلفيالرومبطريركية

إلىاللدمننقلفقد،العامالحلاممقروأما.1(069الأنالبلديةدار)الشمل

وغوستا)1المعروفالألمانيالبندقيالطورجبلعلىالأمربال!فيوكان.القدس

المكبر.جبلفوقفلسطينحكومةبنتهاالتيالجديدةالدارإلىانتمَلثم(فكتوريا

بلفور8وعد*

بوعودعملأبلاثصمبلاارةإليهميًعهدأنيتوقعونالبلادسكككانوفيما

الانكليزوراح.انكليزيةبأيدتدارراحتالبلادأن؟المتكررةوتصرعِاتهمالحلفاء

ليسمصلحتهبهتقضيومانفسهالشعبيشا،كما،لا.يشاؤونيديرونهاكما

الممترثماغإنها:بحتةيهوديةأ!مغهَالحكمأداةتديرالتىالأ!مغةانبل،فحسبهذا

7"ص33+س.س"-،"س7ص*"ءسء،س3-ص---*كاىص!-ح!عى-حسسى----ص-ص

ائهما)cyوميئ؟للمندوبالمضائيوالمس!شارالعامالمندوبصموئملهربر!

!".عالّالْ!دابضكلىيغدئذدْكَرهاوردلتيالمهيرديةح!ا

منحهالنىِالوعدذلك-بلفوربوعدععأنالعربىِالشعبلبثوما

زعيمهمطريقعناليهودإلىبلفورآرثراللوردخارجسَهموزيرلسكعلىالانكليز

فيه:قلكتابأ1971(نوفمبر)الثانيتشرين2فِىإليهأرسلإذ.روتشيلد

رولّشيلداللوردعزيزكِه

حكومةبأنالملكجلالةحكومةعنبالنمِابةابلغكمأنجدأيسرني*

وتبنلفلسطينفياليهوث!للشعبقوميوطنإنشاءإلىالرضابعينتنظرجلالته

لغيروالمدنيةالدينيهَبطقوقيضرشيءيجرىِلاأنعلى؟ذلكسبعِلفيالجهود

،لقصسم!!و!
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منغيرهافيالسياسيوالمقامالحقوقمنلليهودبمايضرأو،فلسطينفياليهود

.05الأخرىالبلدان

أنبعدإلايذعفلم.الخفاءطيفيبقيالوعدهذاأنالأمرفيوالغريب

العرب(؟)لرضاحبةفيالانكليزيعدوأ،أوزارهاالأولىالعالميةالحربوضعت

...ا-.ثماإوالانضمامتراكالأتركعلىيحرضونهم-الحربقبل-كانواالذين

بريطانيا8وعدبر

النيالوعدمن....بلفوروعدالوعد...هذاأين:يتساءلونالعربفراح

مرسينمنالعربيةالبلادباستقلالتعترفبأنبريطانياقطعتهوقد،بسنتينسبقه

البحرحتىشرقاًالبصرةوخليجفارسومن،جنوباًالهنديالبحرحتىكالاًوأضنة

أعلنتالتينفسهاالثورةمنهوأينبل.8.غرباًالمتوسطالأبيضوالبحرالأحمر

فلسطينمنالعربشبابزهرةإليهاانضموالتي1691حزيران26بتاريخ

إلىرفعهالنيتقريرهفياللنياللوردعنهاقالوالتي،مكانكلومنوالعراق

الحلفاءساعدتقدالتركضدالعربثورةإن8:ْالقتالانتهاءفورالحربوزراء

..ْالحربفيفاصلةنتائجعلىالحصولفيكبيرةمساعله

بيكو4-سايكسمعاهدةبر

فرنسا،معبريطانياعقدتهاالتيبالمعاهدة،نفسهالوقتفي،العربوممع

وقد.الشرقمنالجزءهذابموجبهاالمستعمرتانالدولتانهاتاناقتسمتوالتي

تنشئأنعلى.(بريطانيا)والعراق(فرنسا)سوريةعلىحمايتهماببسطتعهدتا

المراقب(أوالمباشر)الحكمأنواعمننوعأيلهاالمخصصةالمنطقةفيمنهماكل

الحلية؟الحكومةمعالاتفكبعد

يومئذ:مميتالتيالمعاهدةتلكمنالثالثةالماثةنصتفقد68فلسطين"وأماْ

تلكشكليعينأنعلى،فيهادوليةإدارةانشاءعلى(بيكو-سايكسمعاهده)

مكة.شريفوممثليالحلفاءبقيةمعوبالاتفاقروسيااستشارةبعدالإدارة

الماثةوفي.لبريطانياوعكاحيفامينائيالمعاهدههنهمنالرابعةالماثةوأعطت

ويجوز.ومستعمراتهافرنسالتجارةحرأميناءحيفاتكونأنعلىنصالخامسة

فلسطين.فيالحديديةالسككتستعملأنلفرنسا

،ف!طموسو!
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جلبيراقباأنالفريقانفيهتعهد،نصوالأخيرةعشرةالثانيةالماثةوفي

العربية.البلادمنبلدأيإلى؟السلاح

لهاالتيالنق!هنامنهااقتبسنا)2(بيكو-سايكسرر)1(لمعاهدهموجزهذا

بفلسطين.صلة

ص!موئيل8السرهريرلقالاولوالمنلإإلسامياثدنيةارةالإد*

منفلسطينإدارةقلبت0291(يوليو)تمونشهرمنالأول!اليويمفي

الوِقت،يتيلمأنه3غيرع.لأالخارجيةوزّارةرَقابةإتحتلاوجعلتمدّنيّةإلىعييييهيرية

.المستجمراتاىلى!س!زارةايخلأجيةوفياتيمنانتقلتّجتى

إلىالبلادهن!بإدارةعهدتأدطآلبريّطانيةالحكوعملتهعّملأولوكان

rbertصموئيينهربرتايسر:هوشممندوب Samuel - P!سirHإنه!بمغ.س!.بم

لهاوسن.(02915291-)سنينالبلادخمسمكثآفيصميبموصهيو،يهوثي

قوميوطنانشاءإلى،لا:صالحة-النهايةفي-جعلهاماوالق!انين/الأنظقةمن

.-(اسرائيلدولة)تأبسيسإقمانجل؟فح!سبيهوثي

المدافيتدعمهم،الجندبحيراسةالقدس!مدينةصموئيلهربرتالسردخل

نأيشعرونيومئذالغرببدأ.تغرب3يغتالّة؟آأنخشية2ْ؟والظائراتوالمصفخآت

علىاستولىالنيالغضبحد!منيخففولكي.خيرأَبهميريدونلاالانكليزَ

العفولاأعلنأن،المندوبهذاعملهعبماآولكالط،فلسطّينفيالعربيالشعب

أىّءبهيعوفيالقدسفيمجيئهقبلقامتالتيالثورةفيالحكومينجميععنالعام

العارفعارفوهما،الحكومينمناثنينإلا.(بلفوروعد)علىاحتجباًالبلاد

الحاكمة.للسلطةاستسلماإذاإلا،العفومناستثناهمافقد؟الحسينيأمينوالحاج

في+القتالاشتراكهمابسبب،بالإعدامعليهماحكمتقدالعسكريةالحكمةوكانت

.0291نيسان4فيواليهودالعرببينالقدسفيجرىالني

Sirسايكسماركالسرأنه)1( Mark Sykesالبريطانية.الخارجيةوزارةرج!منوهو

M.بيكوجورجالمسيوأنه)2( Georges Picot.

لقصس،لح!سومو
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ظلاوقد.سنينعشرالسجنإلىالإعدامحكمخفضقدالجنرالوكان

هذاكانالنيالوقتوفيالبلادإلىفرجعاعنهما.العفوصدرأنإلىطليقين

وينشئوا،قومهبنييحثكان،زعمائهممنويمَقربالعربعلىعطفهيبدىالمندوب

عهله!!علىالقوميوطنهممنممكنجزءاكبر

العمرانيةالمشاريعمنبعددللقيام(امتيازات)اليهودمنحعهدهوفي

واضا!،وروافدهالأرثننهرمنالكهرباءتوليدمشروع:وأهمهامنها.الضخمة

رولّنبرغللمهندسالحكومةمنحتهالنيالمشروعذلك.فلسطينمنكبيرقسم

روسي.أصلمنيهوثيوهو

منمومهمأبناءمنممكنعدد(كبرلجلبحجةالمشاريعهنهاليهودواتخذ

حدبكلمنإليهايفدونفراحوا.البريطانيةالحكومةوآزرتهم.البلادخارج

يومأصبحوا000.53البلاددخليومفلسطينفياليهودعددكانأنوبعد.وصوب

.000.301منهاخروجه

بنسبه6َففبحت.اليهودتملكهاالتيالأراضىِمسعا!تضاعفتزمنهوفي

الفلسطينية.الأراضيمجموعمنالمثةفي7إلى

إلىبيعتالعربيةعامربنمرجأراضيمندونمالفمئتيأنننسىولن

منعربيةقريةوعشرونواحدف!ليت.'21912591سنتيبينعهدهعلىاليهود

عددهمبلغوقد.العربسكانهامن22وقدرهاهناككانتالتيالقرىمجموع

التيالفلبسطينيةوالحكومة.بيروتمسيحيمنسرسقاسباعها.آلافثمانيةيومثذ

بلإضافةهذا؟والشراءالبيعمعاملةسهلتالتيهيصموئيلهربرتيرأسهاكان

نوّاتجها.من"يَعيشول!انذينالمزارعينتجصيرأنهاإ

الأرقام)1(هنهفلسطينفيتصلريومئذكانمَااتتيالعربيةآلضخفونشرتلأ"*

العيسى.عيسىلصعبهايافافي)فلسطين(وجريلةنصار،نجيبلصعبها)الكرمل(جريلة)1(

جريدةأولاهنهوكانت.العارفوعارفالبديريحسنلصعبها(الجنوبية)سوريةوجريدة

.الاحتلالبعدالقدسفيصدرت

أريدماإذامنه،بدلاأمروسوريةفلسطينوحدةبذلاعتقالما(الجنوبيةسورية)أممياها:وتد

العربيةالجزيرةتشملعربيةبوحدةالقائلينمنوهما.والصهيونيةالاستعمارمنإنقذهما

لقصس،!حمومو
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الحكاميمطرونوراحوا،البلادأبناءفصعق؟وبعالأراضيالهجرةعنالمخيفة

قدوكانت.وعرضهاالبلادطولفيصبةمظاهراتوقامت.الاحتججبرسائل

الحكومةوأن،فلسطينعلىالانتدابفرضينوونالحلفاءأنتقولأخبارأتحهم

ولا،وعرضهاالبلادطولفيفقامت.البلادلإدارةستنتدبالتيهىِالبريطانية

المسلمونفيهااشترك.صبةمظاهرات..الحكممركز..القدسمدينةفيسيما

وناى.الرجالجانبإلىالنساءفيهاوا!ثزك.سواءحدعلىوالمسيحيون

الهجرةبوقفوطالبوا.ال!هو!يالقوميالوطنورفضالانتداببرفضالمتظاهرون

غيرعددفوقع.المتظاهرينأوجهفىِالجيشووقف.لليهودالأرضوبيعاليهودية

.البلادفيالعرفيالحكموأعلن.كثيرونوسجن.والجرحىالقتلىمنقليل

8الاستشارياجلس*

منيخففالإدارةفيالبلادأبناءمنعدداشراكاناعتقدواالانكليزانيبدو

أسسواوقد.البلادإدارةفيالسكاناستشارةيعتزمونأنهمفأعلنوا.غضبهم

أغضآءمنوهم،رعييناعضاعشرةمنمجلساًاستشارياً(20أكتوبر)بالفعل

انلمنمثمينمن4:انْستآميّالمنذؤبيعينهم،غير"رعيّينعشرةومن؟فتتتتظينحكوقه

عندقا؟آلقكرةهّلْهعّنلْغدنواغكوا2،ولكثقبما"ْتينق!دقن3وا!لْنسّيخيينمن3و

/؟"3".لهايتحصسواالعربّأنألِقنوا

.واليهودالعرباقتت!إلىأدت؟يافافِىاضَطرابات،ذلكبعد،وحدثت

المستعمراتإلىالاضطراباتلهيبوامتد.الفوضىوسلاتالمدينةفاكفلصَ

وجرح(اليهودمن47العربمن)48قتيلا59ًذلكجراءمنفقتل.اليهودية

لجنة،ذلكأثر،ولَألفت.(اليهودمنأ46والعربمن73)شخصا921ً

جريدتهما،أغلقتماوكثيرأ،الحكومةلغضبتعرضاولهذاأقصاها.إلىأدناهامنعركلهل!

(الشرق)مرآةجريدةومنها:بعدها.صدرتالتيالأخرىالجرائدوكذلكالصدور.عنوعطلتها

الشريف()القدسومشحور.الياسبندليلصعبها(المقدسو)بيتشحلأقأبولصلصعبها

السانو.الحسينياللطسِفعبدصاعلصعبها)الأمصى(واللجانيئصدقيحسنلصعبها

النجار.سلمِمإبراهيملصعبها(العرب

لفس،!وسو!
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فقد.هيكرافتالسرتوماسقاضيترأسها؟الاضطراباتهنهأسبابفيللتحقيق

القلقلشعورحتميةنتيجةهويافافيحدثماأن..:ملخصهماتقريرهفيهذا

فيالحكومهعليهاتسيرالتيالخطةعنناشئوهذا.اليهودضدالسائدوالكره

...اليهوثيالقوميالوطن.8فكرةتأييد

الوطنيالشعورمنللحدالقاسيةتدابيرهافيالسلطةمضتفقدذلكومع

ا!!انما،وحدهماالقدسأويافالافي،اليهوثيالقوميالوطندعائمولتوطيد

اليهوديةالمستعمراتتزودراحتالذيالوقتفيأنهاذلكمن.كلهافلسطين

واستعماله،السلاححملالأهلينعلىحظرت؟القتالعلىوتدربهمبالسلاح

.والإعدامالمؤبدالسجنعقوبةعليهموفرضت

فيماكلبذلتفقدفلسطينفيالعربيالشعباتحاددونتحول!ولكي

عاصمة،القدسفيسيماولا.الآخربالبعضبعضهاالأسرلتضرباستطاعتها

منمكانهووضعتالإداريمركزهمنأقالتمنفأقالت.الزعماءومستقر،البلاد

علىوعملت.الأعلىالإسلاميالشرعيالمجلسورئاسة،البلديةكرئاسةشاءت

،والأحزابالأسرسائرإلىالانقسامولسرى.السكانبينونشرهاالفتنةبث

هنهالانكليزواغتنمخاصبوجهوالمقدسيونعامبوجهالفلسطينيونفانقسم

يوطدونفراحوا-خلقهاإلىأدتالتيالأسبابأهممنهمكانواالتي-الفرصة

وحدها.القدسوليس،كلهاالبلادامتلاكإلىيهدفونوكانوا.القوميوطنهمدعائم

كلهم.يضممؤتمرلعقديتنادونفلسطينأبناءمنالمخلصينجعلالذيالأمر

الرابع4الفلسطينيالمؤتمرالعريي*

وقرر.2191_حزيران25بتاريخذلكوكان.القدسفيالمؤتمرانعقدوقد

العامالرأيأمامالفلسطينيةالقضيةليبسط،اوروباإلىيسافروفدانتدابالمؤتمر

عنلندنإلىنوعهمنالأولوهوالوفدوسافربريطانيا.فيسيماولا،الأوروبي

)رئيساً(الحسينيباشاكاظمموسىمنمؤلفاًوكان.وبارشىوروماالقاهرةطريق

وشبلي،الشماسبراهيموا،الماضيومعين،التميميوأمين،حمادتوفيقوالحاج

الصحففي:طرقهإلاباباًبريطانياوفيأوروبافيالوفديتركولم.(أعضاء)الجمل

الطبيعيبحقهاوالاعتراففلسطيناستقلالالوفدوطلب.مكانكلوفيوالبرلمان

،لقطسموس!لح!
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،بلفوروعدإلغاءطلبكما.العربيةالبلادباقيمعواتحادها،نيابيحكمإقامةفي

.الانتدابفكرةدونللحيلولةجهدهوبنل.البلادعنالأجانبالجنودوجلاء

البريطانيةالمستعمراتوزارةرأسعلىيقومكانإذ.مهمتهفيفشلالوفدولكن

المستروهو:ألا،الصهيونيةللفكرةانتصارأالانكليزرجالأشدمنرجليومئذ

زاروقد.!صميمصهيونيأنهإلاانجليزياً،كانوإن،وهو.تشرشلونستون

.القدستشرشلونستون

(مارس)آذارأبتاريخالفلسطينيللوفدوجههالنيالخطابفيوقال

الجلالةصدبحكومةبأناعتقادمنالعربيالوفدإليهذهبماان2291:"

يطابقلااعتقاد،فلسطينفيمستقلةقوميةحكومةبإقامةالحربأثناءفيتعهدت

السروجهها(ينيوهو-حديثهفيالوفدبهاستشهدالذيالكتابوأن.الواقع

حسينالملكاليوموهومكةشريفإلىمصرفيالساميالمندوبمكماهونهنري

اعترفوأن1591-(أكتوبر)الأولتشرين24بتاريخذلكوكانالحجازملك

بتحفظالاعترافذلكقيدأنإلا،الاستقلالذلكوبتعضيدالعربباستقلال

زالتوما.دمشققضاءغربيالواقعةسوربامنالأقسامتلكاستثناءمنهالقصد

القدسوسنجقبيروتولايةيشملتحفظأالتحفظهذافيترىجلالتهحكومة

هنريالسرعهدفحوىعنأخرجتالأردنغربيكلهاففلسطين.المستقل

.ه.مكماهون

بعهدمقيدهالجلالةصعبحكومةإن.8:بقولهخطابهتشرشلوختم

البلادهنهعنبالمسؤوليةاضطلعتأنبعديسعهافما.الأممجامعةلعهدسابق

القيامتجعلقدفيها،دستوربةحالةبانتشارتسمحأن،الرئيسيةالحلفاءدوللدى

8..الامكانعدمحيزفيالحلفاءأولئكوعنعنهاصدر)؟(جليلتعهدبتنفيذ

)وعدتنفيذفيقدماًالمضيفيمصممةالبريطانيهالحكومةأنالوفدففهم

الحدود.أبعدإلىاليهودوتأييدبلفور(

إلىأرسلهالنيالجوابوفيسياستها.بخطأالحكومةإقناعالوفدحاولوعبثأ

له.أقوافند2291)يونيو(حزيران17بتاريخلوزيرا

م!سو!،لقصس
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وأن.!.حسينالملكبهوعدتلمامنافبلفوروعدتأييد:."أنالوفدقالهومما

وعد)أيالوعدهذاوإن...لليهودوعدهماقبلصدرحسينللملكبريطانياوعد

الثانيتشرين8فيأعلنالنيالأفرنسي-البريطانيللتصريحمنافبلفور(

هنهوبصدور.الأممعصبةعهدمن22للماثةمناقضأنهكما1891.)نوفمبر(

منانتدابأفلسطينتمنحالماثةهنهفإنلغواَ.بلفوروعدأصبحالعصبةعهدمنالماثة

نأبشرطالفلسطينيةالأمةباستقلال!تعترفأنهاأي)ب(.نوعمنلا،ا(نوع

."منتدبةدولةالإداريوالإرشادالمعونةلهاتقدم

الخامس4الفلسطينيالمؤتمرالعريي*

نابلس،فيمؤتمرأَفعقدوا،فلسطينعربتناثى2291)أغسطس(آب22في

ومن،المستعمراتوزيرتشرشلأقوالنعيةمناستعرضواوفيه.الخامسالمؤتمرهو

البريطانيةالحكومه1"أنأيقنواوقد.لندنمنعادالنيالوفدأقوالالأخرىالنمية

لليهود.قوميأوطثنافلسطينوجعلالسبيلتمهيد!اقدماًالمضيتنويوهي.تماطلهم

عملاًتأسيسهقررت(تشريعي)مجلس!فيالاشتراكعليهمعرضتوقد

plc)2291(السنةتلكفينشرالنيبالدستور xمنمؤلفأالمجلسهذايكونأن

منثمانية:الشعبينتخبهمرمميين،غيرعضوأعشرواثنىرعيينعضوأَعشرأحد

اليهود.منواثنانالمسيحينمقواثنانالمسلمين

كلهالسلطةاويجصرأمانيهكيحقيئل!لاعتقادهرأنهرففحوه،لعرباولكن

الأمور.جميعفيلفصلالقولاأعطنئلنيإافييطانيالمندوبّوبيد،البريطانيينبيد

نوعه-منالثانيهووفد-إرسالوقررواكففم.فيالمضياعتزمواولهذا

والحاج.التميميبكوأمينباشا.كاظمموسىمنالوفدوألف.ولندنلوزانإلى

جميل.شبليوالسيدحماثة.أفنديتوفيق

4الانتدابصك*

أهدافهمإلىالوصولأجلمن،جاهدينيعملونفلسطينعربكانوفيما

النيالصكذلك.الانتدابصكلتنفيذأعظمبجديعملوناليهودكان،القومية

ياالتنفيذموضعوضعوقد.2291يوليو()تموز24في(الأمم)عصبةأقرته

لفس،موس!لح!
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في)1(الأممعصبةأقرتهكمانصهوهذا.2291)سبتمبر(أيلول92بتاريخفلسطين

من22الماثةلنصوصتنفيذاَاتفقتقدالرئيسيةالحلفاءدولكانتلماْ.

إدارةفيالمذكورةالدولتختارهامنتدبةدولةإلىتعهدأن-علىالأممجامعةميثاق

الدولتعينهاالتيالحدودضمنالعثمانيةللسلطنةتابعةكانتالتيفلسطين

.المذكورة

المنتدبةالدولةتكونأنعلىأيضاًوافقتقدالرئيسيةالحلفاءدولكانتولما

في2بريطانياملكجلالةحكومةبهصرحتالنيالتصريحتنفيذعنمسؤولة

وطنفلسطينفيينشأبأنالمذكورةالدولعليهوصادقت1791سنةالثانيتشرين

المدنيةالحقوقيضرشيءيفعللابأنالجليالبيانمعاليهوثيللشعبقومي

ولاالآن!افلسطينفيالمقيمةاليهوديةغيرالطوائفبهاتتمتعالتيوالدينية

.الأخرىالبلدانفياليهودبهيتمتعالنيالسياسيوالمركزالحقوق

بفلسطيناليهوثيالشعبتصلالتيالتاريخيةبالصلةاعترافاًذلككانولما

البلاد.تلكفيالقوميوطنهمإنشاءإعاثةعلىتبعثالتيوالبواعث

المنتدبةالدولةلتكونالبريطانيةالحكومةاختارتقدالحلفاءدولكانتولما

لفلسطين.

مجلسعلىوعرضالتاليةالنصوصفيصيغقدلفلسطينالانتدابكانولما

عليه.لموافقتهاالأممجامعة

بتنفينهوتعهدلفلسطينالانتدابقبلتقدالبريطانيةالحكومةكانتولما

التالية:والشروطللنصوصطبقأالأممجامعةعنبالنيابة

السلطةدرجةأنعلىتنص8()الفقرةفيالذكرالمتقدمة22الماثةكانتولما

أعضاءبينعليهاالاتفاقيتملمإذاالمنتدبةللدولةتكونالتيالإدارةأووالسيطرة

اللوردهوالحاليةصيغتهفيالانتدابصكوضعالنيىأنمذكراتهفيوايزمانالدكتورقد)1(

E.F.:همامساعديهمنواثانالبريطانيةالخارجيةوزيركرزون Adam , Ben Cohenوهذا

صوغه.فياستشيرقد(وايزمان)أيأيضاًهووأنهيهوثي.

لقصس،لمح!سومو
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تأييدبعدفالمجلسصريحاً.نصاًذلكعلىينصالأممجامعةمجلسفإن،الأممجامعة

يأتي:بماونصوصهشروطهيحلدالمذكورالانتداب

لهماأقيمتحيثإلا،والإدارةالتشريعفيالتامةالسلطةالمنتدبةللدولةيكونأ-

هذا.الانتدابصكنصوصفيحدود

وإداريةسياسيةأحوالفيالبلادجعلعنمسؤولةالمنتدبةالدولةتكون2-

الصكهذاديببةفيجاءكمااليهوثي.القوميالوطنإنشاءتكفلواقتصادية

سكانلجميعوالدينيةالمدنيةالحقوقوضمانالذاتيالحكمأنظمةولرقية

.والأديانالأجناسعنالنظربقطعفلسطين

بهتسمحماقدرعلىالحلىالاستقلالتنشطأنالمنتدبةالدولةعلىيجب3-

.الأحوال

فيفلسطينإدارةفيوتعاونلتشيرعموميةكهيئةلاثقةيهوديةبهيئةيعترف4-

وغيروالاجتماعيةالاقتصاديةالشؤونفيفلسطينإدارةفيوتعاونالشؤون

فياليهودالسكانومصاعاليهوديالقوميالوطنإنشاءفييؤثرمماذلك

دائماً.حكومتهاسيطرةتحتالبلادترقيةفيوتشتركوتساعد،فلسطين

ماتقدممافيعليهاالمنصوصالهيئةهن!هيالصهيونيةالجمعيةبأنويعترف

وعلى.الغرضلهذاصالحةيجعلانهاوتأليفهانظامهاأنترىالمنتدبةالدولةدامت

البريطانيةالحكومةاستشارةبعدالتدابيرمنيلزمماتتخذأنالصهيونيةالجمعية

الوطنإنشاءفيالمساعدهيبغونالذيناليهودجميعمعونةعلىللحصول

اليهوثي.القومي

فلسطينأراضيمنشيءعن.التنازلعدمعنمسؤولةالمنتدبةالدولةتكون5-

أجنبية.دولةحكومةتحتوضعهأوت!يرهأو

نأ،الطوائفجميعبحقوقالضررإلحاقعدمكفالةمعفلسطينحكومةعلى-6

الهيئةمعبالاتفاقوتنشط،مناسبةأحوإلفيفلسطينإلىاليهودهجرةتسهل

جملتهاوفيالزراعيةالأراضيفياليهوداستقرار4الماثةفيإليهاالمشاراليهودية

العمومية.للأعمالالمطلوبةغير)الموات(البوروالأراضيالمدورةالأراضي

،لفسموس!لمح!
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بتسهيلنصوصاًيتضمنللجنسيةقانوناًتسنأنفلسطينحكومةعلىيتعين7-

الرعويةعلىلهمدائماًمقاماًفلسطينيتخذونالذيناليهودحصول

الفلسطينية.

ورعاياهاالقنصلياتوحمايةالقنصليةالحاكمجملتهاوفيالأجانبامتيازاتأن-8

السلطنةفيالعرفأوالامتيازاتبحكمبهايتمتعونالأجانبكانالتيوهي

هأ،فإنالانتدابأجلانتهىمتىولكن.فلسطينفينافنةتكونلاالعثمانية

الدولبينالاتفاقعليهتمقديكونالذيالتعديلمعاوبرمتهاتعادالامتيازات

بالامتيازاتيتمتعونرعاياهاظلالتيالدولكانتأنإلا،الشأنصدبة

وأالامتيازاتتلكحقعنفتنازلتسبقتقدأ149سنةآبأول!فيالمذكورة

مسمى.لأجلتطبيقهاعدمعلىوافقت

فلسطينفيينشأالنيالقضائيالنظاميكفلأنعنمسؤولةالمنتدبةالدول9-

الأحوالاحترامالضمانتمامويتضمنوالوطنيينللأجانبالقضائيةالحقوق

الأوقافإدارةسيماولاوالطوائفالشعوبلجميعالدينيةوالمصاعالشخصية

الواقفين.وشروطالدينيةللشريعةطبقاً

تسليمعنالأجنبيةالدولوسائرالمنتدبةالدولبينالمبرمةالمعاهدةتكون-01

بذلكخاصةاتفاقاتتعقدأنإلىمرعيةفلسطينمنالمطلوبينالأجانبالرعايا

فلسطين.على

مالهياالجمهورمصاعلصوناللازمةالتدابيرجميعفلسطينحكومةتتخذأ-أ

الحكومةيدلوضعيلزممالتدبيرالتامةالسلطةلهاويكونالبلاد،بترقيةعلاقة

والمنافعوالمصاعالأعمالأوالطبيعيةالبلادمواردمنماموردعلىسيطرتهاأو

الدوليةالعهودمراعاةبشرطفيهابعدفيماستوجدالتيأوالموجوثةالعمومية

للأراضينظامأتوجدأنأيضاًوعليهانفسها.علىالمنتدبةالدولةقبلتهاالتي

تشجيععنتنجمالتيالمنافعمنهاأخرىأمورمراعاةمعالبلادحباتيلائم

.الأرضمنيستطاعماأعظمواستغلالالمهبرةإكثار

علىالرابعةالماثةفيالمذكورةاليهوديةالهيئةمعتتفقأنالبلادلإدارةويجوز

العموميةوالمنافعوالمصاعالأعمالوالعدلالانصافبشروطتستثمرأوتجريأن

م!س!كل!،لقصس
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بنفسها.مباشرةالأمورهنهالحكومةتتولىلاحيثالطبيعيةالبلادمرافقوترقي

لابالعملالقاثمةالهيئةتوزعهاالتيالأرباحأنالاتفاقاتهنهفييشترطوإنما

هنهعلىيزيدماوكل.الماللرأسمعتدلةفائدةمباشرةغيرأومباشرةتتجاوز

حكومتها.عليهتوافقالذيالوجهعلىالبلادنفعفيهلمايستخدمالفاثدة

إصداروحق،الخارجيةفلسطينعلاقاتعلىالسيطرةفيالمنتدبةللدولةيعهد-12

أيضاًالحقالمنتدبةوللدولة.الأجنبيةالدول!تعينهمالتيالقناصلإلىالبراءات

وقناصلها.سفرائهابحمايةبلادهمخارجفيوهمفلسطينرعاياتشملأنفي

والمواقعوالمبانيالمقدسةبالأماكنالمختصةالتبعةكلالمنتدبةالدولةتتقلد-13

الوصولوضمانالموجوثةالحقوقعلىالحافظةيشملوهذا.فلسطينفيالدينية

وتكونوالاَداب.العامالأمنمقتضياتعلىالحافظةمعالمقدسةالأماكنإلى

بذلك،يتعلقماكلمنسواهادونالأممجمعيةأماممسؤولةالمنتدبةالدولة

البلادحكومةمعالمنتدبةالدولةاتفاقدونالماثةهنهنصوصتحوللاأنبشرط

يفسرلاأنبشرطالماثة،هنهنصوصلتنفيذلازماًالمنتدبةالدولةتراهماعلى

للإملاكالتعرضسلطةالمنتدبةالدولةيخولتفسيرأَالانتدابهذافيشيء

.الامتيازاتالحفوظةالمقدسةالإسلاميةالمعاهدإدارةفيالتدخلأوالإسلامية

المتعلقةوالدعاويالحقولوتعيينلدرسخاصةلجنةالمنتدبةالدولةتؤلف14-

ثاالمختلفةالدينيهبالطوائفتختصالتيوالدعاويوالحقوقالمقدسةبالأماكن

ووظائفهاوتأليفهااللجنةهنهتعيينفييتبعالنيالمشروعوبعرض.فلسطين

منبوظائفهاتقومولااللجنةتعينولاعليها.ليوافقالأممجامعةمجلسعلى

الجلس.موافقةغير

القياموحريةالتامةالدينيةالحريةأنتتحققأنالمنتدبةالدولةعلىيجب-15

العامالنظامعلىالحافظةبشرط،للجميعمكفولتانالعباثةشعائربجميع

فلسطينسكانبينكاننوعأيمنتمييزهناكيكونلاأنويجبفقط.والآداب

بسببفلسطيندخولمنماشخصيحرملاوأن،واللغةوالدينالجنسبسبب

فقط.الدينياعتقاثه
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أبنائهالتعليممدارسهاعلىالحافظةحقمنكانتطائفةأيةتحرملاأنيجب

الحكومة.تفرضهاقدالتيالعموميةالتعليملشروطمطابقاًذلككانإذ،بلغتهم

العامالنظامعلىالحافظةتقتضيهبماالقيامعنمسؤولةالمنتدبةالدولةتكون16-

فلسطين.فيالمذاهبلجميعالتيوالخيريةالدينيةالهيئاتعلىالمنتظموالحكم

مثلأعماللإعاقةفلسطينفيتدابيرتتخذأنيجوزلاالشرطهذاروعيفإذا

بسببفيهاعضوأولهاممثلبأيالإجحافأولهاالتعرضأوالهيئاتهنه

وجنسيته.دينه

للمحافظةاللازمةالقواتاختياريةقاعدهعلىتنظمأنفلسطينلحكومةيجوز17-

إشرافتحتتكونأنبشرطأيضاًالبلادعنوالدفاعوالنظامالسلمعلى

لأغراضالقواتهنهاستخدامفلسطينلإدارةيجوزلاولكن.المنتدبةالدولة

هنهعداوفيما.المنتدبةالدولةبموافقةإلاتقدمفيماالمعينةالأغراضغيرأخرى

نأولا،جويةبحريةأوعسكريةقواتتجمعأنفلسطينلإدارةيجوزلاالأغراض

نفقاتفيالاشتراكمنفلسطينإدارةيمنعماالماثةهنهفيوليسعندها.تبقيها

كلفيالمنتدبةللدولةويحق،فلسطينفيالمنتدبةللدولةتكونالتيالقوات

القواتلحركاتوموانيهاالحديديةوسككهافلسطينطرقتستخدمأنوقت

.والمهماتالوقودونقل

دولةأيةرعياعلىفلسطينفيالتحيزعدمتكفلأنالمنتدبةالدولةعلىيجب18-

قوانينبحمسبالمؤلفةالشركاتذلكجملةوفي)الأممجامعةفيعضوأَتكون

فيكانتأجنبيةدولةأيةأوالمنتدبةالدولةبرعاياقيسواإذا(الدولتلك

المهنأوالبضائعتعاطيأوالملاحةأوالتجارةأوبالضرائبالمتعلقةالأمور

يكونلاأنيجبوكذلك.الأهليةالطياراتأوالتجاريةالسفنمعاملةفيأو

الدولبلدانمنبلادفيمنشأهايكونعروضضدفلسطينفيتحيزهناك

عبر(نسيتلتراا)المتبرمرورحريةوتطلق.ليهاإمرسلةتكونأوالمذكورة

عادلة.بشروطبالانتدابالمشمولةالبلاد

فلسطينإدارةيجوز،الانتدابهذاصكشروطوسائرتقدممامراعاةومع

ضرورياً..تراهماالجمركيةوالرسومالضرائبمنالمنتدبةالدولةبإشارةتفرضأن

لقصس،مم!سومو
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مصاعوصونالبلادفيالطبيعيةالموادترقيةلزياثةصالحاًتظنهماالتدابيرمنوتتخذ

دولةأيةمعخاصأجمركياًاتفاقاًالمنتدبةالدولةبإشارةتعقدأنلهاويجوز.السكان

.1491سنةفيالعربجزيرةشبهأوالأسيويةتركيافيداخلةكلهاأملاكهاكانت

مناتفاقكلعلىفلسطينحكومةعنبالنيابةالمنتدبةالدولةتحافظ-91

الأممجامعةبموافقةتعقدقدوالتيالاَنحتىالمعقوثةالعامةالدوليةالاتفاقات

والاتجاروالنخيرةبالسلاحوالاتجاربالرقيقالاتجارجهةمن،بعدمافي

والملاحة(الترانسيت)المروروحريةالتجاريةبالمساواةيتعلقماأوبالمخدرات

والفنيةالأدبيةبالممتلكاتواللاسلكيةوالبرقيةالبريديةوبالمواصلاتوالطيران

لصناعية.وا

مشتركةسياسةكلتنفيذفيفلسطينإدارةعنبالنيابةالمنتدبةالحكومةتعاون02-

النباتاتأمراضجملتهاوفيالأمراضانتشارلمنعالأممجامعةتقررها

والاجتماعيةالدينيةالأحوال!بهتسمحمابقدرومكافحتهاوالحيوانات

.الأحوالمنوسواها

الانتدابهذاتنفيذتاريخمنالأولىالسنةفيوشفذالمنتدبةالدولةتضع21-

هذاويكون،الآتيةالأحكامعلىينطبقوالعادياتبالاَثارخاصاًقانوناً

المعاملةفيالمساواةالأممجامعةفيالداخلةالدولكللرعاياضامناًالقانون

الأثرية.والتنقيباتبطفرياتيتعلقفيما

عبارةفكل.فلسطينفيالرمميهاللغاتوالعبرانيةوالعربيةالانكليزيةتكون-22

كتابةوكل.بالعبرانيةتكررفلسطينعملةأوطوابععلىبالعربيةكتابةأو

بالعربية.تكرربالعبرانيةعبارةأو

طوائفمنطائفةكلعند(الأعياد)المقدسةبالأيامفلسطينحكومةتعترف-23

الطائفه.تلكلأفرادمشروعةراحةأيامفلسطين

عنالمجلس!إليهيرتاحسنوياًتقريراَالأممجامعةلمجلسالمنتدبةالدولةتقدم24-

نسخوترسل،الانتدابصكشروطلتنفيذالسنةأثناءفياتخذتالتيالتدابير

التقارير.معالسنةأثناءفيتصدرأوتسنالتيوالقوانينالأنظمةجميعمن

،فتسم!س!لح!
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-25

-26

-27

-28

صور

ماتطبيقتوقفأوتؤجلأنالأممجامعةمجلسبسماحالمنتدبةللدولةيحق

الواقعةالأملاكفيالحاضرةالحليةللأحوالمطابقغيرالشروطهنهمنتراه

تضعوأنالأمرآخر!اسعينكمالفلسطينالشرقيوالحدالأردننهربين

لايعملأنبشرطالأحواللتلكملائماًتراهماالأملاكهنهإدارةالتدابيرمن

.18و16و15الموادلشروطمخالفاًيكونعمل

عضووبين(المنتدبةالدولة)بينهاماوقعإذاأنهعلىالمنتدبةالدولةتوافق

بعرضوتطبيقهاالانتدابصكشروطبتفسيريتعلقالأممجامعةفيآخر

الماثةفيعليهاالمنصوصالدوليللعدلالدائمةالمحكمةعلىالنزاعهذا

.بالمفاوضاتحلهيمكنلمإذاالأممجامعةعهدمنعشرةالرابعة

هذا.الانتدابصكشروطفيتعديلكلعلىالأممجامعةمجلسموافقةيلزم

المخولالانمدابانتهاءحالةفي،التدابيرمنالأممجامعةمجلسيتخذ

الحقوقاستمرارلصونضرورباًيراهما،المنتدبةللدولةالصكهذابموجب

لأننفوفهويستخدمالجامعةبضمانالدوامعلى14و13المادتينفيالمكتسبة

الماليةللعهودالتامالاحترامفلسطينحكومةاحترامالجامعةبضمانيكفل

ذلكجملةو!ا.الانتدابعهدفيعاتقهاعلىفلسطينإدارةاتخذتهاالتي

.والمكافأةالمعاشفيالموظفينحقوق

وترسل.الاممجامعةمحفوظاتفيالصكهذامنالأصليةالصورةتوح

.."الجامعةأعضاءجميعإلىالأمملجامعةالعامالسكرتيربواسطةعليهامصدق

.الانتدابصكانتهى

لندنإلىرحلتهمنالثانيالوفدعادعندما:الساثسالفلسطينيالعربيلمؤتمر

ذلكوكان.يافافيعقدوه.السادسمؤتمرهمفلسطينعربعقد،وجنيف

البياناتضوءعلىفلسطينقضيةبحثواوقد.2391(يونيو)حزيرانا6في

المساعيتلكجميعفشلتوقد.مساعيهمبنتيجة،الوفدأعضاءألقاهاالتي

تأييدعلىالبريطانيةالحكومةوبإصرار،اليهودلصاعالانتدابصكبصدور

القوميتوطيدمنبريطانياإليهترميالذيالهدفأنالوفدوأيقن.اليهود
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سبيلفيعثرةحجربعدفيمااتخفههو،الشرقمنالجزءهذافياليهوثي

بقصدالشرقمنالأخرىالأجزاءإلىمنهاالغربيقفزوتكئه،العرباتحاد

خيراته.واستغلالاستعماره

.المؤامرةتلكإحب!الجهدمتابعةعلى(فلسطينعربأي)حملهمماوهذا

عربظلامةكلهللعالمويشرح،الغربعواصمليزورثاكوفدانتدابفقرروا

التميميوأمإنباشاكاظمموسىمنيومئذالوفدتألفوقد.فلسطين

البستاني.ووديع

صموئيلهربرتالسربعد:باومرمارش!الفيلد:الثائيمالسامىالمندوب

4بلومربارونمارشلسامياًالفيلدمندوبأصار Marshal Born

.E!259عامفيلِكو.!،.5.ك!.ول.س!،ح.ك!7."ه،.!.ك.

توطيدالوحيدهمهانالقرفيولاالمدنفىل!؟بالشعبهذايختلطلر

منأكثَرولمدهررمدلْيةبماآجمثرعسكبريةإدارةفأدارها.لبلالىبوالنظايمالأمن

لبول!سر21دوائرثهسيماولا.ودواوينهّاالجكومةمصاعمختففياالانجليزتوطيف

وصْوثقكبرِعّدداليهودصّالبلافدخل؟عهدهانيفوديهصجملى!ألهجرة"سّيلوطغى

----.----ص-سسص-"--سوس"ء-كلمم-3-------س."ة3*سصس!+-.!سصممهى!ص-.حمسى"---".!ص3،

تقيييييمفيعهدهالنظ!على%عيدولقدالميمطَالبحراستغلالمشروععلى

فمّط.لوائينإلى2791يوليو22فيفقسمت.م؟الإداريةالنعيةمنفلسطين

اشتدأنالمندوبهذاعهدعلّىحدثَتالتيالحوادإثومن:البراقحواثث*

حولأ259ممبتمبر()أيلولشهرفيواليهودالمسلمينبينالخلاف

هو(المبكىحائط)يسمونهالنيالحائطهذااناليهودادعىإذ)البراق(.

إليهالوصولفيالحقلهموأن؟مقدساتهممنوانه،القديمهيكلهمبقايامن

جلبفيأيضاًالحقلهمأنوادعواالقديممجدهمليذكرواعندهوالوقوف

لَعبدهمأثناءالأدواتهنهواستعمد،معهموالستائروالمقاعدالكراسي

.هناكوبكائهم

يجلبواانلليهوديحقلاأنه:لحائلين،الإدعاءهذافيالمسلمونوعارضهم

المرءبَحعلالتيالأدواتمنأخرىأداةايةأووالستائروالمقاعدالكراسيمعهم

،لفصس!!مو
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وصولثايمانعونلا(المسلمينأي)كانواوإن.لهمملكهوالمكانهذاأنيعتقد

.كانواحيثإلىيعودواأنذلكبعدوعليهم.عندهوالبكاء،المكانذلكإلىاليهود

الحائطهذاأنذلك.بموجبهاالعملمنبدولا.القديممنذالعالةجرتهكذا

يملكونهالني(القدسيالحرم)منجزءأإلاليس(المبكى)اليهوديسميهالني

الحديثفيذكرهماجاءاللذينالحرمينثالثإنه.السنينمئا!منذالمسلمون

والمسجدالحرامالمسجد:مسبدثلاثةإلىإلاالرح!تشدلا:َالشريفالنبوي

-+هذاومسجلىِالأقصى

النيسبحان"ْ:القرآنفيذكرهوردالنيهو(الأقصىالمسجد)وهذا

.حولهَباركناالنيالأقصىالمسجدإلىالحرامالمسجدمنليلاًبعبدهأسرى

يأ)عندهربطالمكانهذاإلى(والسلامالصلاةعليه)بالنياسرىلماوأنه

معروفاًالاسمهذاوظل.(البراق):اممهجاءهناومن.براقه(الحائطهذاعند

إسلامي.وقفوهو.الفتحمنذالمسلمينعند

منالخلاففبحث.الحكومةتلخلتأنلولا،قتلإلىيؤثيالخلافوكد

محظرة،لراهنابالوضعالاحتفظبضرورةالقائلقرارهاوأصدرت.وجوههجميع

.يدعونمماشيءايمعهميجلبواأناليهودعلى

صاربلومومارشالالفيلدبعد:تشانسلورجونالسر:الئالثالسميالمندوبْ

olonelتتثتاتمتتلوّرجون*لتتترّكؤنؤتيلىآللقتتأتْآمتدوياْ-سماقسآً Sir!لأ4خأإولع-لأس

،8ْ9.3!ا .G .C.V5.ول.ح).O,915 JohonChancellor!عامكل

الفلسطينيونعقدالمندوبهذازمنوفي:السابعالفلسطمشالعربيالمؤتمر8

شهرمن"انغشنرينّإساّليومفيذلكوكك.القدسفيعقدوه.السابعمؤتمرهم

زهاءوشهل!.الحسينيباشاكاظمموسىالمؤتمرتراس.2891مشةجيزيرإد

فيما-المؤتمرونوقررالمناطقصائرومنالقدسمنمندوباًوخسينمئتين

تؤلفأنإلىالقوانينسنوقفوبضرورة.برلمانيةبحكومةالمطالبة-قرروا

الحكومة"اعمالعلى-نفسهالوقتثا-واحتجوا.البلادتمثلحكومهَ

العربعلىاليهودالعملىوترجيح،البريطانيينالموظفينمنالإكثار:ومنها

،لفسم!سو!
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إلىالامتيازهذاومنحالميتالبحرأملاحواستغلال،الحكومةاشغلفي

أجنبية.شركة

الحكم)رافضين:قراراتهمجنيففيالأممعصبةإلىالمؤتمرونوأرسل

.المجاورةالعربيةبالبلدانأسوةالذاتيبالحكمومطالبين.(المطلقالاستعماري

موسىبرئاسةقراراتهتنفيذأجلمنالعمللمواصلةتنفيذيةلجنةالمؤتمرواختار

الحسيني.باشاكاظم

الحائطهذا.(البراق)حولواليهودالعرببيرْالنزاعتجددعهد!وعلى

اليقؤدويعتبرهوقق!"آلتتلآميوهوالأقصىا!لمسجدمن!+جّزآتمنتقق!نيعتبّرهالذي

فيأجلهمّنبينّاّلفريقيّنوذكرناكاالخلافذكرناهوقد.آلقذييمهيكلَهبمبقايامن

سبن.موضع

التسهيلاتبسببازدادقدالبلادفيعددهمأنرأواعندمااليهودأنويبدو

بإلغاءيطالبونفراحوا.أيضاًجرأةازدادوا،للهجرةالحكومةاياهامنحتهمالتي

والذي2591سنة(سبتمبر)أيلولشهرفيالحكومةأصدرتهالنيالسابقالقرار

المبكىحائطزارواعندمامعهمفحملوا.(الستاتيكو)الراهنالوضعفيهأيدت

)ستار(ومنها،جلبهامنالسابقفيمنعواالتيالأدواتبعض(الغفرانعيد)في

المسؤولالموظففاعتبر.8291سنةآب9فيذلكوكان.الرصيفعلىووضعوه

الستارورفع.الحكومةلأوامرتحدياًهذااليهودعملالمنطقةتلكفيالأمنعن

المسلمين.ئائرةتثيرالتيالحدثاتمنهناكوضعهلأن.بالقوة

اسلامياً.مؤتمرأَالقدسفيفعقدوا.المسلمونوشاثىحدثماعلىوبناء

فيهاستنكرواوقد.2891(الثانيتشرين)نوفمبرشهرمنالأولاليوم!عقدوه

مكانوهو.البراقمكانفيلليهودحقأيإحداثإلىترميمحاولةاوعملأي

.اليهودمطامعازاءبهتقومتفاوضأوتساهلأيمنالحكومةوحذروا.اسلامي

فسيتولون،اليهودتحديوقفعلىتعملولمتوانتإذاأنهابصراحةأنذروهاوقد

الأمر.كلفهممهماوقفهبأنفسهمهم

الحصولحيثمنالسابقةمطالبهمفكرروا،الفرصةهنهالمؤتمرونواغتنم

.(المصيرتقريرحق):وهوألا؟الانتداببدءمنذبهطالبواطالماالذيالحقعلى

،لفسم!سلالمح!
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بإصرارالحكومةطالبوا،المنشودالاستقلالعلىويحصلوا،الحقهذاينالواأنوإلى

.لليهودالعربيةالأراضيبيعومنع،اليهوديةالهجرةتيارصدعلىتعملأن

الهجرةلوقفشيثاًتفعللمولكنها.العربلشكاوىالحكومةاستمعتوقد

البريطانيةالمستعمراتوزيرأرسلفقد،البراقعلىالخلافوأما.الأراضيوبيع

وقداللجنةهنهبهقامتتحقيقوبعد.(البراقلجنةا:أمماهالجنةالقدسإلى

الراهن.بالوضعالاحتفظبضرورةالقائل)1(تقريرهارفعت،كاملاًشهرأاستمر

كمهبرين؟لفلسطينجاؤاالذيناليهودعددازدادالمندوبهذاعهدوفي

!-*!ص---.ءك!كى!*!ص*.حمس!ص-7صء-*حس!-

البرلطاصنيه.الحكومةمنبآبدأجاءواوآخرونالخفاءطيتحّتسرأمنهمفريقفجاء

لإنشاءالخططيرممونراحّواجديدةهجرةوثائقيجدوابم-لإصدارولكي

شركة)لإنشاءروتنبرغلبنحاسالحكومةمنحتهالنيالامتيازفبعد.جديدةمشاريع

منحت،(2191)صمويلهّربرت!الألأ"وذ/المنذوبعهدفيذكرناهاالتي(البههرباء

الميتالبحرلاستثمارآخرامتيازاَ،تشانسلوروهوهذاالثالثالمندوبعهدفي

الأعقلىرج!فّيلإثنينّمنحتهفقدفيهالمعدنيةالأملاخوسائراتب!تآس7واستغلآلط

البوتاسشركةلأ):أممياهالشركةكممثلين،وتولوخنوفومسكي:همااليهود

يونيو()حزيراَنَشهرفيوالحكومةالشركةبينالاتفاقوعقد.(الفلسطينية

.الأردنوشرقيفلسطينحكومةعنبالنيابةلند!نفيالتاجوكلاءوقّعهوقد.9291

استخدامتستلزمأعم!وجودبحجةالهجرةوئائقبزياثةيطالبوناليهودوراح

حقيضمنماالتدابيرمنالحكومةتتخذولم.الأراضيشراءفيونشطوا.العم!

لرغباتهم.والاستجابةمصالحهمعنالدفاعفيجاثةانهاعلىلِدلأو،العرب

.فثاروا.المصيرسوءوتوقعوا.عروقهمفيتغليدماؤهمفراحت

92941عامثورة

كلهاالبلادفشملت9291آبشهرفيفلسطينفيالعربثورةاشتدتوقد

يافاوفيوصفدحيفاوفيونابلسالقدسفيسيماولا.أقصاهاإلىأدناهامن

ومن133اليهودمنوقتل.التقياحيثماقت!فيالفريقانواشتبك.والخليل

.2891(الثانيتشرين)نوفمبرتاريخ922رتمالأبيضالكتاب)1(

لقصس،موس!!
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العربومن933اليهودمنوجرح.(مسيحيون4ومسلمون87)19العرب

،الجنودهؤلاءولولا.البريطانيينالجنودمنالعرباصاباتأكثروكانت.181

يهوديةمستعمراتستالثورةتلكفيدمرتوقد.اليهودعلىالعربلقضى

وألقوا؟الثورةفسكنوا.مصرفيمعسكراتهممنالبريطانيونوأتى.تاماًتدميرأَ

وساقوا.السجونغياهبفيفألقوهم.الثائرينمنكبيرعددعلىالقبض

علىفحكمت.عربيا297ًالحاكموأدانت.بالأغلالمصفدين،الحاكمإلىبعضهم

بسبعةيتعلقفيماالإعدامحكمالخاصالملكمجلسوخفض.بالإعداممنهم02

الزير،أحمدبنعطا:همثلاثةوأعدم.المؤبدالسجنإلىخفضه.عربياًعشر

أنهمالبربطانيونيثبتولكي.حجازيحسنبنوفؤاد،جمجومخليلبنومحمد

يومئذ.أدينالنيالوحيداليهوثيأنه،بالإعداميهوثيعلىحكمواعادلون

مركزهاتخذوقد.!افرادهابكاملعربيةأسرةقتل:هيإليهوجهتالتيوالتهمة

بإعدامه.الحكمةفقضت.!لقتلهاوسيلةالبوليسمصلحةفيكموظفالرممي

عنه.عفىثم.سنةعشرةخمسالسجنإلىقليلبعدخفضالحكمولكن

السربرئاسةللتحقيقلجنة،الأحداثهنهأثر.البريطانيةالحكومةوأرسلت

Sirوالترشو Walter Shawالبريطانيةالأحزابيمثلونالأعضاءمنوثلاثة

ثرستأنوبعد.القدسمدينةاللجنةوهبطتوالأحرار.والعمالالحافظين:الثلاثة

آذارشهرفي)1(قرارهاأصدرت،الئورةإلىأدتالتيوالأسبابالفلسطينيةالمشكلة

ملخصه:وهذا.0391

السياسةبأناعتقادهمعنناجمةومخاوفهمالعربلمخاوفحتميةنتيجةالفتنةأ-

إلىحتماًستؤثيوالأراضيالهجرةبشأنالمنتدبةالبريطانيةالحكومةتتبعهاالتي

منيوماًستحرمهمأنهاكما.بلادهممنوإخراجهم،التامالعربإخضاع

الشريف.العيشوساثل

أخرىوقلاقللثوراتمصدرأَ-ريببلا-ستكوننفسهاالمخاوفهنهإن2-

آجلاً.عبلاًاوأنالمستقبلفيتقعأنبدلا

0391آذارتاريخ0353رقمالأبيضلكتابا()1

،ففسم!س!مموو
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عددقدومبسببالواقعيأنشأت2891و2791سنتيفيوقعتالتيالأزمةإن3-

جونالسرقالهماوهذا.البلادتستوعبهأنتستطيعمماأكئرالمهبرينمن

العامةالأبحاثلجنةانتدبتهمالذينالاستعمارمسائلفيالخبراءأحدبلدَ

الزعماءمعبالاشتراكالصهيونيهالجمعيةألفتهاالتياللجنةتلك.أطشتركة

2791.سنةالمتحةالولاياتفيالصهيونيينغيراليهود

فإنهم،السنةفيمهبر000.25بإدخاللهموممحطلبهمإلىاليهودأجيبإذا4-

.4891سنةجماأكثريةيصبحون

المتطرفونذلكفيسواء.فلسطينفي(يهوديةدولة)إيجادإلىاليهوديتوق-5

منإليهايلجأواأنيجبالتيالوسائلحيثمناختلفواإن"والمعتدلونمنهم

أهدافهم.إلىالوصولأجل

لابحيث،الاقتصاديةالبلادقدرةمعمتناسبةفلسطينإلىالهجرةتكونأنيجب6-

نأ-حالأيفي-ويجب.فلسطينأهاليعلىثقيلاًعبئاًالمهبرونيصبح

.الهجرةمسائلفياليهوديةغيرالهيئاترأييؤخذ

ومنها،العربالمزارعينحقوقلحمايةفلسطينحكومةاتخذتهاالتيالتدابيرإن-7

فقد.المتوخاهبالغايةتأتلم21919291و0291فيالأراضيانتقالقوانين

الأراضيمنواسعةمسداتانتقالبسبب،المزارعينمنكبيرعلدبقي

علىدليلمنفيهماهذاوفي.منهايعيشونأرضبلا،يهوديةأيدإلىالعربية

فلسطين.حكومةتقصير

الحقهذامنفلسطينوحرمت.الذاتيالحكموالأردنالعراقبريطانيامنحت8-

بفلسطيناليهودوجودأنيعتقدونالعربجعلماوهذابلفوروعدبسبب

جازماًأيضاًاعتقاداَيعتقدونوهم.القوميةأمانيهمتحقيقسبيلفيعثرةحجر

بريطانياوأن،فلسطينيشملبالاستقلالمكماهونقطعهالنيالوعدأن

.تراكالأوجهفيثارواماإذابالاستقلالوعدتهمحينخدعتهم

يطالبفلسطينفيالعربيالشعبأن:بقولهاتقريرهاشولجنةختمتوقد

النيالاستياءشعوروأن.تاماًاتحادأَمتحدهذاطلبهفيوهو.مستقلةنيابيةبحكومة

هذاوأن.المصيروتقريرالذاتيالحكمحق..الحقهذامنحرمانهعنناشئيسوثه

،لقصسم!س!!
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تتخذأنالمنتدبةالحكومةوعلى.الأخيرةالاضطراباتوقوععلىساعدالشعور

المستقبل.فيالاضطراباتهنهمثللتجنباللازمةالتدابير

أيار)قليلبعدالقدسهبط(شولجنةأي)اللجنةهنهتوصيةعلىوبناء

نأوبعد.الأراضيمشاكلفيخبيراَبوصفه!بسونهوبجونالسر(0391

فيه:جاءوقد،تقريرهحكومتهإلىرفعدقيقاًدرساًلوضعادرس

حبتهم.لسدتكفيلاالعرببيدالتيالأراضيأنأ-

لتتمكنالأرضمندونما013ًإلىنختاجفلسطينفيالواحدةالعربيةالأسرةإن2-

دونماً.09سوىالآنتملكلاوهي.بأودهاالقياممن

حبتهم.عنتزيداليهودبيدالتيالأراضيإن3-

حرمتفقد.الأبدإلىبأيديهمتبقىالعربمناليهوديشتريهاالتيالأرضإن4-

إلىإلابت!يرهالهمتسمحولابيعهااليهودأصحابهاعلىاليهوديةالجمعيات

فيها.عربيأييستخدملاأنعليهيشترط،يهوثيإلىتؤجروعندمايهود.

المهبرينمنكبيرعدد،الشرعيينالمهبرينإلىبالإضافة،سنوياًالبلاديدخل5-

سوءأَ.الأراضيمشكلةيزيدوهذا.التهريببطريقيدخلونها.الشرعيينغير

منالمسؤولينلدنمنويدرسان،لندنإلىيصلانالتقريرانهذانكادوما

بياناًاوضحت(0391الأول!تشرين21)البريطانيةالحكومةاصدرتحتى؟رجالها

وفقأفلسطينإدارةفيتنتهجهاأنتنوياليوالخطة،منتدبةكدولةواجباتهافيه

الجريدةمنممتازعددفيونشرته(.الأبيضالكتاب):أممتهوقد.الانتدابلصك

فيه:جاءوقد.0391(أكتوبر)الأولتشرين24بتاريخالرممية

اليهودية.الطائفةرقيزيالةفلسطين!ا(اليهوثيالقوميالوطن)منالمقصودا-

اجمالاً.فلسطينعلى(اليهوديةالجنسية)فرضمعناهوليس

فيماسياستهافيتسيركيجلالتهحكومةعلىاليهودزعماءيلحأنالعبثمن-2

فإنها.الصهيونيينمنالمتطرفينأمانيحسبوالأراضيالهجرةبمسائليتعلق

فلسطين.أهاليمناليهودغيرإزاءبواجبهاأخلتقدتكون،فعلتماإذا

الاقتصادية.البلادمقدرةعلىتزيديهوديةبهجرةالسماحيمكنلا3-

لقصس،مم!سومو
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والمعونة.النصححق،الانتدابصكمن4الماثةبموجب،اليهوديةللوكالةإن-

.البلادحكمفيالاشتراكحقلهاوليس

مناليهودغيرمصاعتصونالتيالوسائلإيجاد،نفسهالوقتفي،يجب-

لحكومةالمشورةلتقديمالفرصةالسكانلهؤلاءتتاحوأن.تاماًصوناًالسكان

.المصاعبتلكيتعلقفيمافلسطين

متساوبة.الفردتمينبشأنالانتدابصكنمأالمفروضةالالتزاماتإن-

نوعاًفلسطينمنحِمسألةفيللسيرحانقدالوقتأنترىجلالتهحكومةإن-

يتمكنتشريعاًمجلساَتشكلأنتنويفهيذلكعلىوبناء.الذاتيالحكممن

بوسائلالحكومةأماموالاقتصاديةالاجتماعيةآرائهموضعمنفيهالعرب

دستور.لة.

منالمزارعينلاستقرارميسورةأرضأيةالحاضرالوقتفيفلسطبنفيليس-

مماليستالحكومةتملكهاالتيالحلولةالأراضيومسدة.الجددالمهبرين

بها.يعتد

واستغلالهاالأراضيبشراءيتعلقفيمااليهوديةالوكالةتتبعهاالتيالسياسةإن-

بأن2191سنةالصهيونيالمؤتمربهأدلىالنيالتصريحمعيتفقلاوت!يرها

وصداقةبسلامالعربيالشعبمعيعيشأنفييرغباليهوديالشعب

متبادلين.

(الفيزا)التأشيرةعلىيحصلواأندونالأشخاصمنكثيرالبلاددخلأ-

المؤقتةبالإقامةلهمممحممنكثيرونفيهاوبقيدخلهاكما.للخولهماللازمة

فعالة.مراقبةالبلادومرافقالحدودتراقبلاالحكومةلأنذلك.فقط

الحالاتفيتوقفهاأنأو،المهبرةتخفضانإماالمنتدبةالدولةعلىيتحتمأ-

منالعربالسكانمانح!تسببالحدوثةغيرالمهبرةلأنذلك.الضرورية

لمعيشتهم.الضروريةالأشغالعلىالحصول

الوطننخقيقفيولا؟الشعبينبينالمتبادلةالعلاقاتنخسنفيأملثمةليسأ-

فلسطين.فيالسلاميسودوبذلك؟والرفاهيةالطمأنينةء:،طدتا!!أ1191

لقصس،ممووم!سو
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اليهودعد!فهبط،الأبيضالكتابصدورأثر،اليهوديةالهجرةركدت

بعضهمراحبللا.الحضيضإلى،فلسطينإلىيفدونشهركلفيكانواالذين

الصهيونية.المؤسساتواضطربت.كانواحيثإلىالبلادعنينزحون

زعيمهم.وهوالزعماءهؤلاءمنواحدأَإلا.شديديأسزعمائهاوأصاب

للوكالةكرئيسمنصبهمناستقالقدكانوإنإنه.وايزمانحاييمالدكتورإنه

زمرتهمنوكان.ييأسلمأنهإلا،البريطانيةالحكومةعلىاحتجباً،اليهودية

فليكسوالضونميلشتاللورد:وهما،الآخرينالزعماءمناثنينكذلك

اللجنةعضويةمنوالثاني،الوكالةمجلسرئاسةمنالأولاستقالفقد.واربورغ

عنللعدولالبريطانيةالحكومةإقناعاجلمنمعاًيعملونالجميعوراح.الإدارية

الوطنسياسةتأييدأجلمنعاتقهاعلىأخذتهاالتيالمهمةوإتمام،الجديدةسياستها

..فلسطين...بابالبابفتححيثمنالقديمسبيلهاإلىوالعوثة،اليهوثيالقومي

بدءمنذيفعلونكانواكماالأرضبامتلاكلهموالسماح،الوافدينلليهود

المستعمراتوزارةوبهاجمونيهاجمونهاراحوا،بل.بالاقناعيكتفواولم.الانتداب

مذكراته-من413الصفحةفيوايزمانقولحدعلىلأنها،خاصبشكل

العليا،العربيةاللجنةأعضاءورفاقهأمينالحاجالمفتيلتهديداترضخت

ومطالبهم.العربرغباتعندونزلت

رئيسيقابلأن،بيضالأالكتابصدورأثر،وايزمانالدكتوروحاول

.Mrمكدونالدرمسيالمسترالبريطانيةالوزارة Ramsay Mac Donaldهذاوكان

فقابله.عاد،وايزمانمقابلةمكدونالدرفضأنوبعد.العماللحزبرئيساً

Ladyاسترللسيده"()مذكراتهفيوايزمانيقولكماعائد-ذلكفيوالفضل

Astorمهدتالتيهيأنها.الصهيونيةالقضيةعلىتعطفانكليزيةوهي

وتم،.جنيففي(ومكدونالدوايزمان)بينهماجرىالنيالاجتماعإ!إالسبيل

الدكتوراليهوثيالجانبمنحضره.الفريقينبينآخريناجتماع،قليلبعد

TrailAnd.411كتابهفيوايزمانمذكراتاقرا()1 Error. P

م!س!!وو،لقصس
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بنحاسوالأضونميلشتواللوردالأعيانمجلسفيالعضوريدينغواللوردوايزمان

وعددباسفيلدواللوردمكدونالدالوزراءرئيسالبريطانيالجانبومن.روتنبرغ

نجحفقد،اليهودلمطامعباسفيلداللوردمقاومةورغم.الحكومةرجال!كبارمنآخر

ولما،وعدهمكدونالداستردإذ.الأخرينالبريطانيالوفدأعضاءقناعفيهؤلاء

كما-الحكومةباسمرممياًبياناًينشرلمإنه..!يوممئةسوىصدورهعلىينقض

-0391الأولتشرين21بتاريخأصدرتهالنيالسابقبيانهافيالحكومةفعلت

3191.فبراير13بتاريخالعموممجلسعقدهاجلسةفيالقاهبخطاباكتفىولكنه

فيهطمسوقد.اليهوديةلوكالةرئيسأبوضعهوايزمانحاييمالدكتورإلىوجههوقد

...الأبيضالكتابفيماجاءكل

التيالسياسةعنوعدولها،عقبيهاعلىالبريطانيةالحكومةنكوصأن

منيرجىخيرلاأنهيعتقدونالعربجعل؟الأبيضكتابهافيعنهاعبرت

فراحوا.اليهود!بل،ضدهماليومبعديوجهأنيجبالنضالوأن.البريطانيين

الهجرةومقاومة،الانتدابوإلغاء،المصيرتقريربحقللمطالبةجهدهميضاعفون

.البلادفيدستوريةحكومةوإنشاء،الأرضوبيوع

.الأحداثهنهأثرمنصمبهمنتشانسلورالسرجونالساميالمندوبواستقال!

7!3كا/!-س-++---كالا/د-س!--ءصء7!3لأ،--7إتج9+.آَ؟،2،%يب!يْىء3دْثبوكإلىْ

مهمتهاملكيةلجنة،الإضرابوقفبعد،البريطانيةالحكومةانتدبت

شك،ولاكانتأنهامع.فلسطينفيحدثتالتيالاضطراباتأسبابمنالتثب!

وقد.سنينمنذفلسطير،فيممثليهاطريقعن،المعرفةحقكلهاالأسبابتعرف

ترفعوأن،الانتدابصكبهانفذالتيالطريقةفيتحققأناللجنةتلكإلىعهدت

.الاضطراباتتكرارومنعالخلافاتلإزالةمناسبةتراهاالتيالتواصيإليها

علىلوفر!شاءتولو.للتحقيقاللجنةهنهمثلانتدابالعربواستغرب

علىفورهامنوعملت..اللجانوإرسال...التحقيقوهذا،العناءهذاكلنفسها

الأسبابتلكذكرتماوكثيرأَ.أسبابهتعرفوهي،العربلحقالذيالظلمإزالة

وفي،بفلسطينالعاملةالعربيةالهيئاتطريقعنإليهارفعتالتيالمذكراتفي

.البلاديأالقائمةالأحزابلجميعالممثلةوهي.(العلياالعربية)اللجنةمقدمتها

،لمقصسم!س!لمحوو
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مؤلفةوكانت.3691الثانيتشرين11فيفلسطينإلىالملكيةاللجنةجاءت

لوريوالمستر(للرئيسنائباً)رامبولدهوراسوالمستر(رئيساً)بيلاللوردمن

.(أعضاء)ندكوبلاوريجنالد،موريسلودر°و،كارترومورش!،هاموند

ألقىقد،غورأورمسييالمستروهو،ارسلهاالنيالمستعمراتوزيركانولما

-3691(الثانيتشرين5)أيامببضعةاللجنةمجيءوقبيل-العموممجلسفي

الهجرةتوقيفتبررأخرىاسبابأواقتصاديةأسبابثمةليسأنه6":فيهجاءبيناً

توصيةعلىوافقتجلالتهحكومةوأن!مؤقتاًتوقيفاًولو،فلسطينإلىاليهودية

قررتفقد.....!شهورستةفييهوديوثمانمئةلألفبالسماحالساميالمندوب

3691الثانيتشرين6فيوأذاعت.اللجنةهن!مقاطعة(العلياالعربية)اللجنة

ودليلاً،العربلشعورتحديًاواعتبرته،المستعمراتوزيربيانفيهبياناًاستنكرت

نزولاًقرارهافألغتعادتالعربيةاللجنةأي)ولكنها.الحسنةالنيةفقدانعلى

ملكغازيالملكونصيحة،الأردنشرقأميرالحسينبناللّهعبدالأميررأيعند

بها.الاتصالفقررت.باللجنةالاتصالبوجوبنصحوهاالذين؟العراق

وبياناتها.وبشهودها،والأرقاموالتواريخبالوثائقالمدعومةبياناتهاإليهاوتقدمت

التيوهي-اللجنةتلكفإن.فلسطينعربلرغباتمنافيةكانتالنتيجةولكن

إلىفلسطينتقسيمقررت-(بيللجنةاو(الملكيةاللجنة):ببعدفيماعرفت

منالسعليوالسهلعامربنومرجالجليلجميعوجعلت.ويهوديةعربية:دولتين

والقسم.اليهوديةالدولة!االجنوبفيوأسدوديافاحتىالشمالفيوحيفاعكا

.الأردنشرقمعتتحدعربيةمنطقةالخطهذامنوالشرقالجنوبإلىالواقع

يسيرىألاعلى،الانتدابتحتبقاءهااقترحتفقدحولهاوماالقدسوأما

فقد01طبريةبحيرة.وشواطئْالناصرةعنقالتوكذلك.بلفورتصريحعليها

ممربواسطةبالبحرالاتصاللهاييسرأنعلى؟القدسمنطقةإلىضمهااقترحت

اللجنةاعترفتوقدهذا.والرملةاللدمدينتيشاملاًيافاإلىالقدسمنيمتد

واليهوديالقوميللوطنوكرههمالاستقلالفيالعربرغبةأنتقريرهافيالملكية

تجاوزاقد؟الكرهوهذا،الرغبةتلكوأن...ثورتهمإلىأدتالتيالأسبابأهممن

التيالاضطراباتسببااللذانوهما...الأخرىالعربيةالبلادإلىفلسطينحدود

3391و9291و2191و0291فيالبلادفيحدثت

،لقطسم!س!لمح!
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ئرتابالذينالموظفينخدماتعنبالاستغناءتقريرهافياللجنةونصحت

الانكليز.منالمستعمراتبموظفيالاستعانعلىوالاستمرار،إخلاصهمفي

،اليهودإلىالعربيةالأراضيانتقالحيثمنالحكومةسياسةتقريرهافيوانتقدت

سنينعشرفيمسعتهاارتفعتقداليهوديمتلكهاالتيالأراضيأناعترفتأنجط

(.3691)دونم000.332.1إلى(2591)دونم000.844من

ألفعشربإثنيهنهنخددأناللجنةاقترحتفقد،الهجرةحيثمنوأما

إلىجاءتيوم،اليهودعددوكان.المقبلةالخمسللسنواتوذلك.السنةفيمهبر

ألف.أربعمئة،فلسطين

تقريرأول!وهو.(الملكيةاللجنة)وضعتهالنيالتقريرملخصهوهذا

قال!3791تموز7فيالبريطانيةالحكومةنشرتهوعندما.التقسيمفكرةتضمن

الأعوامخلالبهامرتالتيالتجاربلأنإليهذهبتفيمااللخنةتوافقأنها

فياليهودوأمانيالعربأمانيبينالتوفيقيمكنلاأنهعلىبرهنت،المنصرمة

.الانتدابطريقعننخقيقهايمكنلاالأمانيتلكوأن.فلسطين

ينايوأخذأيده.شطرينإلى،التقريرهذاصدورأثر،اليهودانشطر

.!المزيدفيطامعلأنهبل؟التقسيميريدلانهلأ،لا!استنكرهوآخر.بتنفينه

يكتفواولمباتًا.رفضاًالملكيةاللجنةتواصيرفضوافقدفلسطينعربوأما

العمل.عنوأضربوا.الثورةأعلنوابل.المظاهرات)4(وتنظيموالاحتجاجبراقبالأ

قرارصدورقبلعليهكانتماإلىوالتدميروالنسفالعنفأعمالوعادت

ونسفت.البترول!انابيبوفجرت.ونحافرهاالحكومةمبانيفدمرت.التقسيم

والهاتف.لبرقاأسلاكوقطعت.لركابوالبضائعاقطاراتولدهورت.الجسور

الجندمنالكثيرةبالقواتالعربيبالولم.التقواحيثماوالجندالثوارواصطدم

هنهنافتحتى،نفسهاانكلتراومنوقبرصمصرمنالسلطةاستحضرتهاالتي

البريطانيةالحكومةإلىاللهجةشديدةمذكراتصدورهأثر(العالياالعربيةاللجنة)ارسلت)1(

بالاعترافوطالبت،التقسيمقرارفيهافندت،جنيففيالدائمةباتالانتدالجنة!الى،لندنفي

ومصرالعراقمعالمعقوثةالمعاهداتغرارعلىمعاهدةوعقد.التامالاستقلالفيالعرببحق

وسورية.
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الجليلحاكموقتلوا.وجيشهاالحكومةيتحدونفراحوا.جنديألفخمسينعلى

Lewisأندروسالمستر Andrewsجنينحاكموقتلوا.حارسهلبريطانيالبوليسوا

Walterموفاتالمستر Moffattفحلت.الثورةلقمعتدابيرهافأالسلطةواشتدت

الإسلاميالمجلسرئيسوأقالت.كلهاالقوميةواللجانالعلياالعربيةاللجنة

نفتمنونفت)1(.فلسطينرجالاتمنكبيرأَعددأَواعتقلت.منصبهمنالأعلى

بشكلالمعاركواتسعت.أخرىمرةالبلادفاضطربت.(سيشل)جزيرإلىمنهم

الموتاحكامففرضت.جديدمنالتنفيذموضع(الطوارئقانون)ووضع.نحيف

أعدمواالذينعددوبلغ..!فارغةرصاصةكانتولو،السلاححملمنكلعلىِ

فإنهم،مؤبدبالسجنعليهمحكمالذينوأما.شهيدأ148َعكاسجنفيشنقاَ

المسلحين.الشبابمنكلهميكونواولم،ونساءشيوخبينهم:ألفينمنأكثر

آلافخمسةمناكثرفهدمت.والمنازلالدورهدمالعسكريةالسلطاتوتعمدت

الجرحىعددجاوزكماآلافثلاثةفلسطينأبناءمنالشهداءعددوجاوز..بيت

يتنادونوالعراقومصرسوريامنالاحتجاجصيحاتوانطلقت.آلافسبعة

لفلسطين،التسربمنهؤلاءيتمكنولئلا.فلسطينعرباخوانهمبيدللأخذ

على,12الحصنةالقلاعمنوسلسلةالشائكةالأسلاكمنسوراَالبريطانيونأقام

إلا.لغامالأمنومصاثدالجندمنكتائبوالقلاعالأسلاكهنهوراء.الحدودطول

واحد.آنفيواليهودالانكليزيهاجمونقوةأكثرمضوافلسطينعربأن

آرثورالسرجنرالسامياًاللفتانانتمندوباًصارتشانسلورالسربعد

Lieut!.!.س!.!1101،غرنفيل*واكهوب - General Sir Arthur Genfall Wauchop

0.!.3.,.C..M .G.C .L E3!3191*أكتوبرافيذلألينوكالط.

للإنجليزالمقلقةوالاضطراباتالثوراتأثرعلى(المندوب)هذاجاء

زائداَاهتماماًوأظهر.الفلاحينفزار.بالضرائبمثقلاًشعباًأمامهفرأىواليهود.

فلسطينأبناءمنالمعتقلينعددان121ص(الفلسطينيةالقضية)كتابهفيزعيتراكرميؤكد()1

.5591سنةالقاهرةفيطغوكتابه.!ألفاًنهسينمننحوأبلغمختلفةمددفي

كبارمنمضىفيماكان.تيغارتتشارلسالسروهوابتدعها/النيالشخصباسممميت)2(

.الثوراتمكافحةفيخبيروهو.الهندحكومةفيالموظفين

،لقصسم!س!مم!
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،وألغىالضرائببعضعنهموخفض،الزراعيةالقروضفأقرضهم.بشؤونهم

لقبحتى؟المزارعينوإنهاض،الزراعةوسائلترقيةعلىوعمل.الاَخرالبعض

بلخولاليهودمنكبيرلعددممحنفسهالوقتفيولكنه.(الفلاحصديق)ب

خمسون،فلسطينفيقضاهاالتيالخمسةالسنواتخلال،منهمدخلهاحتى.البلاد

دخل3391-3591بينانقضتالتيالثلاثةالسنواتففي.)1(سنةكلفيألفاً

هجرةوثائقمنحهمإلىاضطرتانهاالحكومةقالت.يهوديا000.135ًفلسطين

حتىتقترب3791سنةكادتوما.ألمانيافيالنازيوالحكمهتلراضطهادبسبب

يستوردونراحواأنهمذلكإلىأضف.نسمة000.004إلىوصلقدعددهمكان

اوروبا.منالأسلحةأنواعمختلف

الأراضي.لشراءعهدهعلىاليهودونشط

بقولهم:الآخرونعليهأضفاهالنيوبالوصف،بابتسامتهالعربيغترولم

لندنفيالصهيونيونا"ضامهالنيالحفلخبرأتاهمقدوكان..!الفلاحصديقأنه

ذومنافقأنهالعربأيقنعندئذونجد!ا!الصهيوينةنخبفيهشربوقد،لهتكريماً

الحرمجواروفيبالقدسفعقدوا.اليمنىبيدهأعطاهما،اليسرىبيدهأخذ.وجهين

منالمسلمينمنكبيرعددحضرهاسلامياًمؤتمراَ(3191الأولكانون)الشريف

ومن؟والحجاز،ومصر،لعراقوا،ليمنوا،ولبنان،وسورية،ردنوالأ،فلسطين

ومن،الصينيةوتركستان،تركياومن؟الأقصىوالمغرب،والجزائر،وبرقة،تونس

المؤتمروترأس.وسيلان،وجاوا،ونيجيريا،يوغسلافياومن؟والقفقاس،الهند

وزعمائهاوشيوخهافلسطينعلماءمنكبيرعددوحضره.الحسينيأمينالحاجالمفتي

سداَتقفإسلاميةعربيةكتلةإيجاد،قرروافيما،المؤتمرونوقرر.فيهاالرأيوأهل

الصهيونيةالمصنوعال!جميعومقاطعة،المقدسةالأرضفياليهودمطامعحيالمنيعاً

وراءالكامنالخطرإلىالإسلاميالعالموتنبيه،الإسلاميةالأقطارجميعيا

Trialمذكراتهفيوايزمنحاييمالدكتورق!)1( & Errorعلىيعطفكانواكهوبالسرأن

ولهذا؟الهجرةعلىمتوقففلسطينفيالصهيونيةنجاحأنيعتقدوكان،اليهويالقوميالوطن

.3591عامهو،واحدعامفيفلسطينإلىبالهجرةاليهودمنألفاًلستينممح

،لقصسم!س!!
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العالمودعوة،لليهودالأراضيبيعومقاومة،اليهوديةالهجرةتياروصد،الصهيونية

الألمحطارمنقطرأيفيألوانهبجميعالاستعمارواستنكار،لشرائهاالإسلامي

العربية.القضيةمنجزءأَالأرثوذكسالعربقضيةواعتبار،الإسلامية

أيامببضعةذلكوقبليافافيعقدواقد(الأرثوذكس)العربهؤلاءوكان

كما؟فلسطينفيالقوميةالعربيةالمطالبفيهأيدوامؤتمرأَ(3191الثاني)تشرين

رجالمناليونانحصرهااليالشؤونتلك،الدينيةالشؤونفيبحقوقهمطالبوا

يكونأنمؤتمرهمفيالأرثوكسيونالعربوقرر.بأيديهمالدينيالأكليروس

لابطريركبأييعترفوالاوأن.الحالهيكماأجنبياًيونانياًلا،عربياًالبطريرك

انتخابه.فيالشعبيشترك

الموقف.فيهدرست(3391)اجتماعاًالعربيةالتنفيذيةاللجنةوعقدت

نإالشعبفيهايعبرمظاهراتفلسطينأنحاءسائروفيالقدسفيتقامأدْوقررت

أصدرتحتىالخبرتتلقىالحكومةكادتوما.القائمةللسياسةواستنكارهسخطه

وتقدمت.قرارهافيثبتتالتنفيذيةاللجنةأنإلا.التظاهرفيهحظرترمميابلاغاً

وجاء.المظاهرةتلكفيالرجالمعالنساءواشترك.صفوفهمفيالمتظاهرين

خمسةمنهمجرحواأنبعد،المتظاهرينففرقوا،ودباباتهمبحرابهمالانكليز

وفييافافيالمظاهراتقامتوكذلك.البوليسرجالمنخمسةوجرح.وثلاثين

عربياً.ئلاثينالانكليزقتل-يخث.يافافيأشدهاوكانت.فلسطينمدنسائر

مئتين.زهاءوجرحوا

وتغلغلالحكومةسياسةبسبب؟3591عامأواخرفي،الاضطرابوعاد

اللازمةالتدابيراتخاذفيالحكومهتلكؤوبسبب؟الحكمأداةيااليهوثيالنفوذ

دخلهاوقد.البلادإلىالهجرةسيلوتدفق،اليهودإلىالأرضانتقالدونللحيلولة

وراحوا.بالاعتراضفلسطينعربفقام.يهوثيألفخمسونوحدهالعامذلكفي

بالحكميطالبونراحواكما.طغىالنيالهجرةلياربوقفالمنتدبةالحكومةيطالبون

.(العامالإضراب)أعلنواطلبهمالحكومةتلبلمولما.المصيروتقريرالذاتي

أدناهامن:كلهاالبلاد3691سنة(إبريل)نيسان25فيبدأالذيالإضرابوكل

م!س!مم!،لقصس
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،والمدارس،والمكاتب،والموانئ،والمصانع،المتبرفيالأعمالفوقفت.أقصاهاإلى

المدنفي:أنواعهااختلافعلىالنقلوسائلالإضرابوثهل.مكانكلوفي

والمعلمون،متبرهمإلىوالتجار،أعمالهمإلىالعماليذهبفلم.والقرى

دعاهمإذاإلا،الحاكمدورارتيادعنالحامونوامتنع،مدارسهمإلىوالطلاب

السلطة،إلىأختامهمالمخاتيروسلم.السلطةمخالبمنعربيلإنتا*الواجب

والمزارعونالفلاحونامتنعكما.أسئلتهاعنالإجابةأودعوتهافبيةعنوامتنعوا

كلعن(البلديات)واضربت.وخضارهممنتجاتهمليبيعواالأسواقارتيادعن

السجناءحتى.بالماءوالمنازل!البيوتوتزويدوالتنويرالتنظيفأعمدخلا،عمل

فراحوا،العربالبوليسرجالأضربكما.سجونهمفيالعملعنأضربوافقد

يكرهوننهملأ!والنهيالأمرحيثمنالبريطانيينزملائهمعنبفصلهميطالبون

المسلمينمنالدينرجالوراح.إخوانهميدعلىالضربأداهَيكونواان

وصلاحهمخيرهمفيهماإلىوكنائسهممسبدهمفيالناسيعظونومسيحيين

بلادهم.ونجاة

المطعنسوىمنهيستثنفلم.البلادمرافقجميعالإضرابكلوبذلك

الفلسطينيةالصحفوأما.والصيدلياتالطبيةوالعياداتوالمستشفياتوالأفران

إلىعادتثم.العامالرأيمعالانسجامعلامة،أيامثلاثةبالإضراباكتفتفقد

.عثراتمنسبيلهايعترضماعلىوتطلعها،خيرهاإلىالأمهترشدكي،الظهور

مذكرةالحكومةإلىكتبوافقد،العلياالرتبذويالعربالموظفينفعلواوكذلك

مطالبها،فيويؤيدونها،شعورهافيأمتهميشاطرونأنهم:فيهاقالوامشتركة

إلىالنضكفيأيضاًالفلسطينيةالعربيةالمرأةواشتركت.حقهابإعطائهاويطالبون

عنيعدلواكيالأحزابزعماءتقنعأنالحكومةحاولتوعبثأ.الرجلجانب

أعمالهم.إلىيعودواكيلناساوينصحوا،الإضراب

اليومذلكفياتحدتكماالزمنذلك!االفلسطينيةالأحزابتتحدلم

منها:والتي

عونيالحاميوزعيمه2391آب4فيتأسسالنيالعربيالاستقلالحزب

وزعيمه3491الأولكانون2فيتأسسالنيالوطنيالدفاعوحزب.الهاثيعبد

القطسموسومم!
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3591نيسان24فيتأسسالذيالفلسطينيالعربوالحزب.النشاشييراغب

وزعيمه3591حزيرانا8فيتأسسالنيالإصلاحوحزب.الحسينيجمالوزعيمه

تشرين4ياتأسسىالنيالوطنيةالكتلةوحزب.الخالديفخريحسينالدكتور

الأولىالأربعةوالأحزاب.صلاخاللطيفعبدالحاميوزعيمها359الثاني

فيتأسسفقدالكتلةحزبوأما.فيهاالرئيسيمقرهاوجعلتالقدسفيتأسست

خيرتستهدفأنهاكلهاالأحزاببرامجفيجاءوقد.لأعمالهمقرأَواتخذها،نابلس

وتطالب.اليهويالقوميوالوطنالبريطانيالانتدابفكرةوترفض،البلاد

عربيةوحدهضمنفلسطيناستقلالوتنشد،الأرضوبيعللهجرةحدبوضع

يعملالتاريخذلكقبلكانcالأحزابمنأي)منهاواحدكلولكن.كبرى

لاالانكليزيةالحكومةأنالجميعوأيقن،الجدجدّولما.يراهاالتيوبوسائله،لوحده

وأعلنوا.اتحدوا؟يتحدوالمإذامحالةلاضائعةفلسطينوأن،خيرأَبهمتريد

أمينالحاج:منألفوها.(العلياالعربيةاللجنة):أمموهالجنةوألفوا.الإضراب

فخريحسينلدكتورا،الباقيعبدحلميأحمد،النشاشييراغب،الحسيني

،صلاح،اللطيفعبد،الهاثيعبدعوني،روكالفرد،فراجيعقوب،الخالدي

أمين،الحاجلريأستهااللجنةوانتخبت.الحسينيجمال،الغصينيعقوبالحاج

الهاثي.عبدعونيلسرهاوأميناً،حلميأحمدلمالهاوأميناً

ياالمضيقرروا3691نيسان25بتاريخعقدتالتيالأولىالجلسةوفي

المطالبهنهولخصت.مطالبهإلىفلسطينفيالعربيالشعبيجابحتىالإضراب

!انشاءاليهود،إلىالعربمنالأراضيانتقالومنع،تاماًمنعاًاليهوديةالهجرةبمنع

منتخب.نيابيمجلسأماممسؤولةوطنيةحكومة

فيالمؤتمروعقد.عاممؤتمرإلىطبقاتهبمختلفالشعبالعليااللجنةودعت

قرارأَإليهأضافواوقد.الإضرابقرارالمؤتمرونفأيد.3691أيار7بتاريخالقدس

اعتبارأَبالفعلالدفععنالناسامتنعوقد.الضرائبدفععنالامتناع:هوآخر

في،العربمقاومةكانتانوبعد.شهورستةالإضرابواستمر.أيار15من

وفي،العملعنالسليالامتناعفيمنحصرة،الإضرابمنالأولالشهرغضون

انقلبت؟المنابرعلىمنوتقالالصحففيتنتشرالتيوالأقوالوالخطبالكلام

وراح.أقصاهاإلىأدناهامن:كلهاالبلادكلت(علنيةثورة)إلىالثانيشهرهافي

،لقطسموسوله!
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جبلوفي،وقراهاالقدسفي:يلتقونحيثمايقتتلونالبريطانيونوالجنودالعرب

وفي،الوادبابوعند،والرملةاللدوفي،وحيفايافاوفي،الخليلوجبلنابلس

.مكانكلوفي،والوديانوالكهوفوالمغاوروالحراجالجبالوفي،والوعرالسهل

الحديدية،القطاراتوهاجموا.والهاتفالبرقأسلاكالعربالثواروقطع

البريطانيينالجنودمنقليلغيرعددأَوقتلوا،الجسورونسفوا.السيرعنفمنعوها

لوسائلعرقلةبالمساميرالطرقورشوا.بالحجارةالشوارعوسدوا.اليهودومن

.والنهارالليلفيهاجموها.استطاعواحيثمااليهوديةالمستعمراتوهاجمواالنقل

مكانمنوالتنقلالسيرليستطيعوااليهودكانوما.سكانهامنبعضهاأخليوقد

الجند.حراسةوتحت،بالفولاذمصفحةسياراتفيإلا،مكانإلى

بأقصىيقاومونهاراحوابل.المتفرجوقفةالعربثورةحيالالانكليزيفولم

.قوةمنلديهمما

أول!فكان.واسكاتهم،العربلمقاومةواستعملوهاإلاوسيلةيتركوالمإنهم

ورجالاتالشبانخيرةمنعدداَواعتقلوا.الطوارئقانوناعلنواانهمعملوهما

عدد.المعتقلاتإلىالآخرالبعضوأرسلوا.السجونفيبعضهمفزجوا.البلاد

فيالسبعبئرأعمالمنالحفيرعوجا!االجبريةبالإقامةعليهمحكمالزعماءمن

وحشد.الرملةمقربةعلىصرفندفيالآخروالبعضفلسطنمنالجنوبأقصى

عددوارتفع.الأمنعلىخطراَاعتبروهاالتيالعربيةالمناطقفيقواتهمالانكليز

تعززهم.جنديألفعشرينإلىجنديآلافعشرةمنبفلسطينجنودهم

منالناسالسلطةومنعت.والمعدال!الأسلحةأنواعومختلفوالدباباتالطائرات

فيالعربمنازل!ونسفت.حباتهملقضاءمعدوثةساعاتياإلا،منازلهممغادرة

منزلا022ًمنمؤلفةواسعةمنطقةنسفتفقد.يافاياسيماولا.المدنمنعدد

مركزاَلكونهانسفتأنهابعدئذالمستعمراتوزيرواعترف.!المدينةتجميلبحجة

يحملمنعلىالمؤبدوالسجنالإعدامعقوبةالسلطةوفرضت.للمتربصين

.السلا!

بل،أسلحتهمومصادرةالعربمنازلبتفتيشالبريطانيونالجنوديكتفولم

المنازل!تلك!اأيديهمعليهوقعتماكلوحطموا.ومنازلهمدورهمينسفونراحوا

لقصس،موس!لمح!
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لا:الأهلينمنكبيراَعدداَوجرحواوقتلوا.غذائيةموادومنوأدواتآلاتمن

بين..وامرأةرجلبين..وقرويمدنيبين..ومسيحيمسلمبيننظرهمفيفرق

والمدنيين،قراهملمججربالقروبينحداالذيالأمر..ثائرشابأومسالمشيخ

منازلهم.لهجر

النارفزادوا.بببلأ(اعتصمواقد،ومنازلهمقراهمهجرواالذينوهؤلاء

وكان.!ضراهازدادتقدهنهكانتحتى،يوممئةالإضرابعلىيمركادوما.لهيباً

إخوانهمإلىوانضمواالبلاد،دخلواقدوالعراقيينالسوريينالإخوانمنعدد

،العاصوسعيد،القاوقجيالدينفوزمنهمنذكر.فلسطينأبناءمنالمجاهدين

التقدير.يستحقبلاءأَجميعاًأبلواوقد.المجاهدينكبارمنوهما

.وقبرصمصرفيالقائمةمعسكراتهممنجديدهنجداتالانكليزواستحضر

خمسةفلسطينفيالمرابطالبريطانيالجيشعددفبلغ.الأمالوطنومن،حتى

إلىفلسطينفيالمعسكرةقطعاتهمبقياثةفعهدوا،قادتهمواستبدلوا.ألفأوعشرين

Sirثلجونالسرجنرالاللفتانت:وهوألا،العسكريينرجالهمأقدرمنرجل

John Dillإلا،والشكيلالبطشوسائلمنوسيلةالقائدهذايتركولم

.الإضرابعنوالعدولللاستعمارالرضوخعلىالفلسطينيينلإرغام،واستعملها

،والثورةالإضرابلوقفالبريطانيةالحكومةاستخدمتهاالتيالوسائلومن

،الأردنأميراللهعبدالأميرإلىلجأتأنها،القاسيةالعسكريةالتدابيرإلىبالإضافة

ا!النفوذذويالرجالمنغيرهما!الى،العراقخارجيةوزيرالسعيدباشاونوري

وعبثاً.الثورةعنالعدول!فيالفلسطينيينيقنعونلعلهم،الشرقمنالجزءهذا

فينجحوا،قليلبعد،ولكنهم.الفلسطينييناقناعالأمربا!ئفيهؤلاءحاول

ومنهم:الآخرونورؤسائهمالعربملوكاليهمانضمعندماسيماولا.مسعاهم

،العراقملكغازيوالملك،السعوديةالمملكةملكسعودآلالعزيزعبدالملك

حصلواأنهمفلسطينلزعماءالملوكوأكد.اليمنإمامالدينحميديحمىوالإمام

يأ)أيضاًووعدوهم،فلسطينعربتنصفأنبريطانياالحليفةمنتعهداتعلى

وقبلت.الصهيونيينخطرعنهمفيدفعوا،بيدهمي!ذواأن(والأمراءالملوك

يوممناعتبارأَوالثورةالإضرابإنهاءفأعلنت.وساطتهمالعلياالعربيةاللجنة

،لقصسم!!دم!مم!
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وستةمئةدامقدالإضرابيكونوهكذا.3691الأولتشرينا2الموافقالإثنين

يوماً.وسبعين

ميادينوياالأرواحفيبهمالمتالتيالخسائررغم،العربربحِكان

المرةعدائهموجهواوقد.مختلفينذلكلبل،كانوانهملأذلك.عظيماَ،الاقتصاد

وقد.وحدهماليهوديستهدفونكانواأنبعد،نفسهاالمنتدبةالحكومةنحوهنه

واشزك.المجاورةالعربيةالأقطارأبناءإخوانهممنعددفلسطينأبناءمعاشترك

عامة.عربيةقضية(فلسطينقضية)فأصبحت،بالعملوالأمراءالملوك

طريقعنجاءمامنهانذكر.فكثيرة،والأرواحالأموالفيالخسائروأما

:فنقول.الرمميةوإحصاءاتهاالحكومة

المجمونكليزايهودعرب

325=45++00208:لقتلىا

0137-026+003+081:الجرحى

:فتقول،لعربيةاالمصادرواما

لمجموانكليزايهودعرب

545=4+0035+002:لقتلىا

5113=026+252+308:لجرحىا

عددوبلغ.الجندبرصاصأصيبواالعربمنوالجرحىالقتىمعظمإن

بينآلافثلاثة(العربمنأي)منهموالسجونالمعتقلاتيازجواالذين

وسجين.معتقل

(3891شب!-0391أيلول)السنواتخلالفلسطينفيجرىماهذا

إلى()3191فلسطينقسمتبعدماغادرهاوقد.فيهاواكهوبالسرقضاهاالتي

هي:.ألويةثلاثة

لتالية:االأقضيةمنمؤلفوهو4م!الشمالياللواءأ،

.بيسان،لكرمطو،جنين،نابلس،صفد،طبريا،لناصرةا،عكا،حيفا

موس!مم!،لق!س
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التالية:الأقضيةمنمؤلفوهو4إالل!واءالجعتوبىب

الحفير.-عوجا،لسبعابئر،غزة،الرملة،يافا

التالية:الأقضيةمنمؤلفوهو4القدس(لواءج

أريحا.،لحمبيت،اللّهرام،القدس

قاثةتستبللأنالحكومةفرأت.مشتعلةزالتماوالثورة8391سنةدخلت

حلايجدواأو،الثورةيخمدواانيستطيعونلعلهم،بغيرهمالبلادوحكامالجيش

السبروجاء.عاماًقائدأَويفلبالجنرالهاينغالجنرالفاستبدلت.القائمةللمشاكل

Sir.مايكلماكالفردهارولد Harold Alfred MacMichael . .K .C Mليج!محل

.واكقّوبغرينفلارثرَ-ال!ر

.3891آذارشهرمنالأولاليومثاعملهالجديدانلندوبوتسلملاْ

الثوارواستمر.الثوراتتمزقهوبلدأَ،يغليشعباًامامهالمندوبهذاوجد

احتلواكما(3891نيسأن)القدسمدينةفدتلوا.مجيئهبعدحركاتهمياالعرب

ويا.3891(أيلول)السبعبئرمدينةأيضاًواحتلوا.(3891أغسطس)الخليل

فقد.الجيلانيالحليمعبدالقائديومئذيقودهموكانالثوار،انطلقالسبعبئر

كافيةقواتالمدينةمداخلفيوأقاموا.والهاتفالبرقأسلاك،شيءكلقبلقطعوا

كانواالذينالبريطانيينالجنوديتعقبونراحواثم.منهاوالخروجإليهااللخوللمنع

دورعلىيستولونراحواثم.نقيببرتيةمنهمواحداَقتلواوقد.المدينةفي

علىواستولوا.سجونهممنالسجناءأطلقواوقد.بعضهاوحرقوا.الحكومة

جنوبمنالبمعةتلكفيالثواروظل.العسكريةوالعتادالأسلحةمنكبيرةمقادير

يوماً.سبعينزهاء،يشاءونمتىيغشونها،مسيطرينفلسطين

فدمروا،الشمالفيطبرياومدينهالشرقفياريحامدينةأيضاًالثوارواحتل

كبيرأَ.عدداَاليهودسكانهامنوقتلوا.الحكوميهوالمنشآتاليهوديةالمبانيمعظم

مدينةفيهنهنزلت.وودهيدجونالسريرأسهالجنةفلسطينإلىجاءت

لجنةاأنهانفسهاعناللجنةوقالت.8391سنة"إبريلْ"ْنيسان27فيالقدس

خولتوقد.الملكيةاللجنةقبلمنالمقترحالتقسيممشروعلتدرسانتدبت(فنية

بينفاصلةحدودأَتضعأنعلى،مناسبةتراهاالتيالتعديلاتاقتراحثاالحرية

،لقصسم!س!!
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مؤقتاً،اودائمأإن،بهاالاحتفظيجبالتيوالمناطقواليهوديةالعربيةالمنطقتين

البريطاني.الانتدابتحت

فلم.وقاطعوها.والمظاهراتالعامبالإضرابفلسطينفيالعربفاستقبلها

الثانيتشرين9إلىنيسان27من)البلادفيقضتهاالتيالمدةخلالإليهايتقدم

لاالعربأناْتقريرهافياللجنةوقالت.شهادتهليؤثيواحدعربي3891(

المتعذرمنأنهأيضاًاللجنةواعترفتعدائياًَموقفاًالتقسيممنيقفونيزالون

مناطقها.بينلتفرقتفرضالتيللحدوديكونبشكلكفلسطينصغيرةبلادتقسيم

فلسطين،لتقسيماقترحتالتيالمشاريعجميعووهيدلجنةاستعرضتأنوبعد

فيالعربعددلأن.بقبولهتوصيلاأنهاقالت،الملكيةاللجنةمشروعبينهاومن

منلعددمساوياًسيكون-الملكيةاللجنةمشروعنفذإذافيما-اليهوديةالدولة

يجاوزلاضئيلالعربيةالدولةفياليهوديملكهفماالأراضيوأما..!اليهودمنفيها

نحواليهوديةالدولةفيالعربيملكهماحينعلى،الدونماتمنألفاًالتسعين

دونماً!.000.014.1منأكثرالمقترحةدولتهمفييمكلونلاواليهوددونماً.000.855.3

يقضيفلسطينلتقسيممشروعأيأن:قولهاوودهيدلجنةتقريرفيجاءومما

أكثرية.فيهالليهودليسمنطقةفياليهودسيطرةتحتالعربمنكبيرعددبوضع

منطقةفييقطنالنيالكبيرالعددهذاإرغامالقوةاستعماليسوغماثمةوليس

سحقبالإمكانكانانهجدلأفرضناولو.اليهودسيطرةقبولعلىبحتةعربية

البلادوستبقى.طويلاًيستمرلن(السحق)هذافإن،بالقوةالعربيةالمقاومة

.والثوراتللقلاقلعرضة

يجريهأنيجوزلاامرفلسطينتقسيمان.8:فيهاجاءبجملةالتقريراختتموقد

المفتقرالساذجبالشعبليسالشعبوهذا.فلسطينشعبموافقةدونالأوصياء

..8مصيرهيحددقراراتخاذعنبالعبزهوولا،وصيإلى

اصدرت(وودهيد)الفنيةاللجنةتقريرالبريطانيةالحكومةتلقتعندما

اقترحتهكما،فلسطينتقسيمأنفيهاعترفتوقد3891.نوفمبر9تاريخهرممياًبيانأ

بمسؤوليتهاالاضطلاعستواصلجلالتهحكومة8.فإنولهذا.عمليغير،بيللجنة

..ْمنتدبةكدولةبأجمعهافلسطينحكمفي

،قص!دم!س!لح!
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السلاموتوطيد،واليهودالعرببينتفاهملإيجادالسبيلكيف!ولكن

.البلادفيوالأمن

تفرغتكادالحكومةوخزانهمضطرباً.يزاللاوالجو.قائمةبرحتمافالثورة

والجسوروالحطاتالحكوميهالمبانيوتعمير،والشرطةالجيشعلىالإنفاؤاكثرةمن

العربثورةأقضتالذيناليهودحمايةوذاكهذامنوالأهم.الثوارهدمهاالتي

أوساطهمجميعفيأثرهاالعربفرضهاالتيالمقاطعةاحدثتوقد.مضبعهم

العاطلينعددوكثر.مصانعهموتوقفت.بضائعهمفكسدت.والصناعيهالتجارية

العربية،للثورةنتيجةوالممتلكاتالأرواحفيالخسائروبلغت.عمالهممن

.)1(مخيفاًحدأَ

ف!بر،3891نوفمبر24بتاريخ،العموممجلسفيالمستعمراتوزبروقف

وأصبحت،نمتقد،العربشهدهاالتيوالعنفالاغتيالاتحملةان10:الأعضاء

أوضحأنوبعد...البريطانيةالسلطةضدالنطاقواسعةمنظمةعربيةثورة

التدابير...تلكالأمنلتوطيدتدابيرمنالعسكريةالقواتبهقامتماللمجلس

وغزةأريحاعلىالحكومةسيطرةواستردادالقدسمنالثوارإخراج.8:إلىأدتالتي

:قال؟01جديدمنالسبعبئرواحتلال

لاولكنا،فلسطينفينصابهإلىالنظاميعيدأنجيشناباستطاعةإن..

نأإلى..اعسكريةوليستسياسيةفالقضية.فيهاالسلامأركاننوطدأننستطيع

قال:

علىنقطعلم،فلسطينفيلهمقوميوطنبإنشاءاليهودوعدناحينونحنْ.

نأتستطيعلاوفلسطين.العالمليهودموطناًكلهافلسطيننجعلبأنعهدأَأنفسنا

بها،فكيف.آخرشعبأيمنخاليةكانتولوحتى،اليهوداللاجئينمشكلةتحل

اللجنةأن4791آب21بتاريخ(فلسطينبشأنالمتحدهللأممالخاصةاللجنة)تقريرفيجاء)4(

قدرت،فلسطينفيالاضطراباتأسبابلتحليلانتدبتوالتيبيلاللورديرأسهاالتيالملكية

الأضراروأن،شخص0004حواليكانت3691-9391العربيةللثورةنتمجةبالأرواحالخسائر

جنيه.مليونبحواليدرتبالأمولحقتالتي

لقصس،موس!لمح!
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رأيهميؤخذولم.ساثةفيهايعيشونوهم،قرونمنذدخلوها.بالعربمأهولةوهي

برحواوما،احتجواوقد.الانتدابصكوضعوعندما،بلفوروعدأعطيعندما

.؟نهايةمنالغزولهذاأما؟آخرمنالليللهذاأما:يتساءلونهموها.يحتجون

:وقال

تحتيصبحواأنمنفلسطينفيالعربمخاوفنزيلأننستطعلمإذاإناْ.

هنهفي-وعلينا.الأدنىالشرقفيكلهمالعربعداءفسنجابه،اليهودسيطرة

وفي.فلسطينفيدائمةبصورةالبريطانيةالجيولشمنكبيراَقسمأنضعأن-الحالة

.".ثقيلةوأعباءمصاعبمنفيهماهذا

فيعقدتهمؤتمرأَفحضروا.البريطانيةالحكومةمنتلقوهادعوةالعربلبّي

نفسه.المؤتمرفحضروا.أيضاًاليهودلبّهاوقد.9391شب!7فيذلكوكان.لندن

الانكليزمعالعربجلسبل.معاًيجلسوالم(واليهودالعرب)الفريقينولكن

جيمسىسانقصرفيالاجتماعوكان.المساءفيمعهماليهودوجلس.الصباحفي

.اليهودفعلوكذلك.قضيتهمخلالهاالعرببسط.اسابيعبضعةاستمروقد

بعدالحكومةونشرت.منهمأياّيرضيحلإلىالوصولفيفشلالمؤتمرولكن

وقد.9391أيار17تاريخه(أبيضكتاب)شكلفيبيانهاالمؤتمرعقدانفراط

بيانهاوختمت.منهماكلإليهايستندالتيوالحججالفريقينمطالبفيهذكرت

عربية.دولةولا،يهوديةدولةفلسطينتصبحأنسياستهامنليسإنه01:قائلة

العربفيهايشتركمستقلةفلسطينيةدولةقيامترىأد!فيترغبهيوإنما

ليهود...وا

علاقاتنشوءعلىتساعدانتقالفترةمرورمنبدلا،ذلكيتمأنوإلى

البريطانيةالحكومةتحتفظالفترةتلكخلالوفي.واليهودالعرببينطيبة

.."المنتدبةالدولةبوصفهاالنهائيةبالمسؤولية

أنها:البريطانيةالحكومةأعلنتالبيانهذاضوءوعلى

حكومةفيمتزايداَنصيباً،سنينعشرخلالفي،الف!لسطينيينستمثح4أولأ

بريطانيين.مستشاربنبمساعدهالحكمزماموستوليهم.بلادهم

لقصس،موس!لمح!
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شأنهمنمقدار،التاليةالخمسالسنواتخلال،اليهوديةالهجرةتكون،ثانيا

هذاوعلى.البلادمجموعثلثمنيقربماإلىفلسطينفياليهودعدديزيدأن

التالية،الخمسالسنواتخلالمهبريهوثي000.75نحوبإدخالستسمحالأساس

بهجرةيسمحلاالخمسالسنواتانقضاءولدى.0491نيساناولمناعتبارأَ

لقبولها.استعدادعلىفلسطينعربكانإذاإلا،أخرىيهودية

انتقالوتنطيمهنعتحْولهعامةسلطاتالسامييالمندوبسيمنح4ثالثا

3"لا06اتيقؤدابىاتقرييةالاراصْي

منالكثيرتزيلأنشأنهامنالتعهداتمنكثيرأَ.الأبيضالكتابحوى

عدل!بريطانياأنعلىثللأنه،لهمنصرأَالكثيروناعتبرهوقد،العربمخاوف

الأرضبيوعِوقيدتالهجرةوحددت،الاستقلالبمبدأاعترفتوأنها،التقسيمعن

بإسهاممنوطاَالاستقلالنخقيقجعللأنه.رفضوهالعربأنإلا"بهبأسلاتحديدأَ

بريطانياأنذلكإلىأضف.يهوديةليستدولةيقبلواولنلاواليهود،اليهود

وأالاستقلالإعلانعلىالموافقةحيثمن:النهائيبالقرارلنفسهااحتفظت

.!الانتقالفترةبعدت!يله

وقد.رغباتهميحققلملأنه،الأبيضالكتابرفضوافإنهم.اليهودوكذلك

فيمستقلةيهوديةدولةإنشاء:وهوألابمنشدوهطالماالنيالهدفعنأبعدهم

.الثورةأعلنواوقد.إلغائهأجلمنيملكونهجهدكلبذلقررواولهذا.فلسطين

خطتهاانتهاجعلىالمنتدبةالحكومةحملليستطيعواكانواماالعربأنمعتقدين

نأيجبالعربيةالثورةأحدثتهماوان،ثورتهملولااسترضائهمإلىالراميةالجديدة

يهودية.بثورةيزول

يذاعلاأنقاصدينخطوطهافقطعوا.الإذاعةمحطةبمهاجمةاليهودثورةبدأت

أيار17فيذلكوكان.تنفيذهاالمنتدبةالحكومةاعتزمتالتيالجديدةالسياسةنبأ

أبيب.تليأالحكومةدارونهبوا.للمهبرةالرئيسيةالدوائرأحرقواثم.9391

تدربوااليهودمنضباطأيديعلىشبانهممنوفرأَعددأَيدربواأنواستطاعوا

الانكليزمنضباطيدوعلى،البريطانيالجيشفيالعسكريبةالأعمالعلى

العسكريةالقوةنشأتهناومن.الصهيونيةللفكرةالمؤيدينمنكانواأنفسهم

،لقصس!!س!!
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تلكووضعوا.أبنائهممنالمتطوعينلتجنيددائرةوأقاموا.(الهاغانا)بالمعروفة

والفتيانللفتياتسنةالخدمةمدهوجعلوا.اليهوديةالوكالةإشرافتحتالدائرة

وبصرها،الحكومةممععتهذافعلوا.سنة18و17بينأعمارهمتتراوحالذين

بالإعدامالعربيعلىنخكمكانتعندما،بالعربقبلاًفعلتهمابهمتفعلأندون

..!واحدهرصاصةولويحملوجدتهماإذاشنقأ

المستروهوالفترةتلكفيبريطانياوزراءرئيسرضيبل.فحسبهذاليس

هذابحجةوجنوثهوضباطهبقواثه-يهوديًاجيشاًاليهودينشئأن،تشرشلونستون

(.93914491-)الثانيةالعالميةاهـربفيالحلفاءجانبإلىسيحاربالجيش

علناً،البريطانيالجيشمخازنمنشروهبعضها:بالأسلحةالجيشهذاوزود

معسكراتمنسرقوهالآخروالبعض،ثمندونالحكومةبهزودتهموبعضها

.الخارجمنخفيةهربوهأوالداخلفيالجيش

.4491عاممطلعفيالإرهابيةأعمالهافيوشترنالأرغونعصاباتونشطت

لاأنهاهنهقالتوإن.(هاغانا)بالمعروفةاليهوديةالعسكريةالمنظمةتؤيدها

كهيئةبريطانيابهااعترفتالتياليهوديةالوكالةوكذلك.الإرهابأعماللقر

العصاباتتمولكانتفإنها.الانتدابصكمن4الماثةفيذكرهاورداستشارية

.الأمامإلىوتدفعهاذكرهاالمتقدم

اهدافهم،إلىالوصول!فيوآزروهمالسبيللهممهدواالذينالبريطانيينحتى

الذينومنمنهمالكثيرينقتلوا،ثورتهمأثناءوفي.أدْاهممنيسلموالمفإنهم

الشرقفيالدولةوزير(4491آذار23)البريطانيالأمنرجالمنثمانيةقتلوهم

الساميللمندوبكمينأونصبوا.(4491الثانيتشرين)6مويناللوردالأدنى

مدخلعندنصبوه.اغتيالهقاصدين(4491آب8)ماكماييهلهارولدالسر

نجا.فقدهواما.سائقهفجرح.الغربمنالقدس

واحديومفيأبيبوتلوحيفابالقدسالمهبرةدوائراليهوددمروقد

المدنفيالدخلضريبةدوائر(شباط26)دمرواكما.(4491سنةأشباط)2

م!س!لمح!،لقصس
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الجسورونسفالبترولانابيبتفجيرإلىبالإضافةهذاذكرهاالمتقدمالثلاث

الأمن.ومراكز

شيئاً،خطورتهارغم،ذكرهاالمتقدمالحوادثإزاءالبريطانييونيتخذولم

وزجوهم،بالمئاتاعتقلوهمالذينالعربضدمضىفيمااتخذوهمابجانب

لحملهمبالإعداممنهمكثيرينعلىوحكموا.البلادخارجإلىونفوهم،بالسجون

اما.LPLبايصابوافلم،ذكرهاالمتقدمالجرائمارتكبواالذيناليهودواماالسلاح

عقوبتهفكانت،اغتيالهيعتزمونوكانواالساميللمندوبنصبوهالذيالكمين

ات!اقعة(شاؤول!جبعاتّ)مستعمرةعييهن!فرضمتوقدجنيه005قدرهاغرامة

عددأثارهاالتي(الضجة/)!"بسبب،بجصملوهالمفإنهمذلكومع.المدينةمدخلفي

.!لندنفيواللورداتالعموممجلسيفياليهود3انصارمن

ناشدترممياًبياناًاصدرتأنهاهو،الصددهذافيالحكومةفعلتهماوكل

البريطانيالحربيالمجهودتعرقلالتيالأعمالهنهعنيمتنعواانالإرهابيينفيه

.."لعدواوتساعد

FildMarshal.,غوِرتالفيكونت Viscount Go+ : .V,.C .G.CB

.C..B,.E .D .S,.O..M .V,.O .M C.

)أكتوبر(الأولتشرين31فيالإدارةالسادسالساميالمندوبهذاتسلم

واعمالبالدماءنحضبة7وجدهاحتى،فلسطينارضتطأقدمهكادتوما4491

لنوإنهم،ثورتهمفيحقعلىبأنهّم،اقناعهاليهودحَاولوقدَ.والتدميرالعنف

يرممونراحوا،تلكؤأمنهشعرواولما"لمطالبهبمحكومتهأجابتهمإذاإلاعنهايعدلوا

لعرضاياأنهمأهدافهمإلىتوصلاَّليهاإلجأوالتيالوسائلاومنغامه.فيليالخطط

مدافعهممنبطاريةوضعوا،انكلتراميلادعيدبمناسبةالحكومةاقامتهالني

التيالمنصةنحووصوبوها،احيائهممنمامكانفي()بالمورترالمعروفةالّقوسية

هنهحيلتهمولكن.خطابهعليهموليتلوا،الجنودتحيةالمندوبفيهاليلقيأعدت

لمما،أحدأفإنذلكومع.الأمنرجالأحبطهاوقد،اكتشفتأنبرحتما

.؟ذاكعملهمغلىأقدموالماذا:يسألهم

م!س!لح!،لق!س
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البوليس.سلكإلىالمنتسبينالرجالعددالحكومةزادتالحادثهذابعد

الجيشفيالمنخرطينالمنظمبنالجنودغيرهذا.ألفاًعشرخمسة4591عامفيوبلغوا

000.006.4السنةتلكفيالأمنصونأجلمنالحكومةانفقتوقد.البريطاني

سوءأَ.يزداديومكلفيكانالأمنفإنكلههذاورغمجنيهاً.

القوميصعيدهاإلىبفلسطينالحليصعيدهامنفلسطينقضيةانتقلت

وسوريةمصرحكوماتممثلواجتمعيوم،(العربية)الجامعةتبنتهاوقد.العربي

فأقروا4491(الولتشرين7)الاسكندريةفيوالسعوديةوالأردنوالعراقولبنان

منركناًاعتبروهاوقد.بفلسطينيتعلقبندأَ،بنودمنتضمنفيما،تضمنميثاقاً

فيها.العربحقعنبالدفاعوتعهدوا.العربيةالبلاداركان

دستورووضعوا،(4591آذار)12القاهرةفيالدولهنهممثلواجتمعولما

(؟الجامعة)مجلسيختاربندعلىدستورهانصالوجودإلىالجامعةوظهرت،الجامعة

فلسطين()تتمتعأنإلى،أعمالهفيليشتركفلسطينمنعربياًمندوباًبموجبه

قضيةأصبحتهذاوعلى.حقودهامنحقوالاستقلال.فعلاًاستقلالهابممارسة

القضيةهنهانجاحاجلمنعملتهعملأولوكانالشاغلالجامعةشغلفلسطين

المنتجاتمقاطعة4591(الأولكانون)ديسمبر2فيقررت(الجامعةأي)أنها

شهرمنالأول!اليوممناعتبار،بلادهادخولمنومنعها،اليهوديةوالمصنوعات

4691.(الثانيكانون)يناير

العربي،المجالينفيفلسطينقضيةتتبنىذلكبعدالجامعةدولوراحت

الفرصة.سنحتكلما،والدولي

وكان.الفلسطينيةالقضيةياأيضاًالمتحدهالأمريكيةالولاياتوتلخلت

وأصواتوصحفوأموالنفوذمنلهمبما،هناكالمسيطريناليهودمنبتأثيرذلك

المالدوائرفيسيماولا"الأمريكيةالحياةمعالممعظمعلى،الانتخاباتفي

وبنل،التلخلعلىترومانالأمريكيالرئيسيحرضوناليهودوراح.والاقتصاد

عندالنزولفيهذايترثدولم.بيدهموالأخذ،قضيتهمنصرةأجلمنالجهد

(4591آب31)يومئذهذاوكان؟اتليللمستر،كتبماأول،فكتب.رغبتهم

م!س!لمح!،لقطس
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وأن،لليهودفلسطينأبوابيفتحأنإليهطلبوقد.البريطانيةللوزارةرئيساً

كانالذيالرمميالعددإلىبالإضافةهذا.بامانيدخلوهاكيمنهمألفلمئةيسمح

الأبيض.الكتابفيتقررقد

روزفلت،الرئيسسلفهأنمع.العربيستشيراندونهذاترومانفعل

أرسلهكتابفيالسعودآل!العزيزعبدالملكوعدقدشهوربخمسةذلكقبلكان

فيالأساسيبالوضعيتعلقفيماقرارأييتخذلاأن.45911نيسان5فيإليه

..ْواليهودالعربمنكلمعتامةاستشارةغيرمنفلسطين

Generalكاننغهامغوردنألنالسر Sir Alan.

Gordan Cunninghamرجالاتمنإنهوالأخيرالسابعالساميالمندوب

لمجملآ459(نوِفمبرأالثانيتشرين31فيالقدسإلىجاء.العسكريينبريطانيا

وًوسام-!آ0.3):*رفيقرتبةمنالممتازةالخذمةوسام:منهالأنذكر"علإبلّهاوممةّ

الحمامووس!ام*الأكبرالصليبوسام:أيضاًومنها.()الغسبهريألصنيب

.فارسرتبةمنالرفيع

ولم.فشلولكنه.الثورةتهدثةييبمتطيعأ،نأملعلىحكومتهانتدبته

بحيثأالجبنمنكانتخك!متهلأنذلكاشتعاّلازاعدتأنقابل.هدئتهايستطع

وبعد.مطالبهّمفيغلوأَازدادواقدهؤلاءوكان.اليهودحدأَ/"للطامعتضعأنتستطع

جهازفيوبالتغلغلفلسطينإلىمهبريهممنمعينةأعدادبلخولراضينكانواأن

لايهوديةلهجرةكلهافلسطينابواببفتحيطالبونراحوا،محدودحدإلىالحكم

فيها.كاملةيهوديةدولةوبتأسيس،تتناهى

عهده،على،فلسطينفياليهودعددفارتفع؟الواقعفاالهجرةاستمرتوقد

عل!ازدادكما.4691سنةفي000.625إلى3791سنةفي000.004من

000.79تضمزراعيةمستعمرات203منالبلادفياليهودأسسهاالتيالمستعمرات

اليالمستعمرا!غيرهذا.000.014تضممستعمرة003إلىالسكانمننسمة

مئة4691سنةفيسكانهاعددبلغالتي(أبيبتل)ومدينة.(يشوف):أمموها

الجريد!وهي(الفلسطينيةالوقائع)فيجاءفقدالقدسمدينةوأما.ألفأوثمانين

لقصس،لمح!طدم!مو
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ديسمبر()الأول!كانونأ8)يومئذفيهايعيشكانإنه،فلسطينلحكومةالرممية

أديانهم:حسبتفصيلهمإليك؟السكانمنألفاًوخمسونوواحدمئة(4691

لدينالعددا

يهود000.29

(عربكلهم)مسلمون000.32

(عربأغلبهم)مسيحيون000.27

تفصيلهموهذا005.164إلى(4791)واحدةسنةفيالعددهذاارتفعوقد

المدينة:فيوتوزيعهمأجناسهمحسب

يهودعرب

القديمةالمدينةفي006.33004.2

.(السورداخل)

المدينةمنالعربيالجزءفي000.03000.9

(السورخارج)الجديده

مناليهوديالجزءفي005.1000.88

(السورخارج)الجديدةالمدينة

005.146=004.99+.65أ00

إحدىإلى،الأممهيئةفيالبريطانيالمستشار،مارتنجونالمسترقالهماهذا

الهيئة.تلكفياللجان

جهة،مناليهودلصاعفلسطينقضيةفيالمتحدهالولاياتدخلدخولإن

سلوكإلىبريطانياحفزاقد؟أخرىجهةمنالعربلصاعالعربيةالجامعةومجلس

المشكلة.حلفيمعهاالتعاونإلىالولاياتحكومةدعوةفقررت.جديدمسلك

انكليزمتساوبين:أعضاءمنمشتركةلجنةتأليفالحكومتانقررتالتشاوروبعد

الحكومتين،إلىالتواصيوتقديمفلسطينفيالوضعفحصمهمتها.وامريكين

بالفعلاللجنةوتألفت.المشكلةلمعالجةالحلولأحسنحول،والأمريكيةالبريطانية

،لق!سم!س!لحوو
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عرفوقد.أمريكيونالآخروالنصف،انكليزنصفهم:عضوأَعشراثنىمن

الصهيوينة.أنصارمنبكونهممعظمهم

اللجنةتبدأأنقبلاتخذا،المتحدةالولاياتفيوالنوابالشيوخمجلسيأن

أبوابتفتحكيالمنتدبةالدولةلدىتتوسطأنالحكومةفيهطالباًقرارأ؟عملها

ديمقراطية.يهوديةدولةفلسطينفيوتقيم،مطلقةيهوديةلهجرةفلسطين

قبل-أصدر-أيضاًالبريطانيالساميالمندوبأنهدْا،منوالأنكى

الهجَرةتقفأن"الالالعللمنليسَأنه.ْ:فيهقأذبيانأ-فلنسطينإلىوصولآتقجنة

التحقيق.لجنةتتوصياتاّنتظارنماليه!دية

مؤقتةبصفةباستمرارهاالسماحوجوبالبريطانيةالحكومةقررتولهذا

...شهركلفيمهبروخمسمئةألف:وهوألا؟المقترحبالمعدل

بضعةقبلالمنتدبةالحكومةوضعتهالني(الأبيضالكتاب)أنهذاومعنى

انهمحتى...!خيرأَورائهمومنفلسطينأبناءمنالمعتدلونرأىوقد،شهور

لمولهذااساسهمننسفقد..!يرفضواألا،قومهمبنيمنالمتطرفةالفئاتنصحوا

عنالخطرلدرءالخططيرممونكانواوفيما.مجيئهامنخيرأيفلسطينعربيتوقع

تحقيقهابدأتالأمريكية-الانكلوالتحقيقلجنةأن:تقولأخبارأأتتهم،بلادهم

وبولونياوألمانيالندنزارتانوبعد.(4691يناير4)واشنطنفي

حيث(فبراير28)القاهرةإلىجاءت،واليونانوايطالياوالنمساوتشيكوسلوفاكيا

وجاءت.العربيةللجامعةالعامالأمينباشاعزامالرحمنعبدبياناتإلىاستمعت

شهاداتإلىالقدسفياستمعتانوبعد.(آذار6)فلسطينإلىبعدئذاللجنة

زارأعضائهامنفريق.العربيةالعواصمإلى(آذار)28سافرت،واليهودالعرب

لوزانإلىعادتثم.والرياضبغدادزاروثالث،وبيروتدمشقزاروآخر،عمان

.4691نيسان02فيذلكوكان.تقريرهاوضعتحيث

عنهمقالت،لليهودهجرةشهاثةألفمئةاصدارتقريرهافياوصتوقد

فيالحكممننوعأيأنتقريرهافيجاءومما..!النازيالاضطهادضحايامنأنهم

سيطرةولا،اليهودعلىالعربسيطرةلا:السيطرةيستهدفلاأنيجبفلسطين

وريثما.عربيةدولةولا،يهوديةدولةتكونلنفلسطينفإن.العربعلىاليهود

لقصس،كل!سوم!
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فلسطينتبقىاناللجنةأوصت.واليهودالعرببينالقائمةالشحناءتتلاشى

وصايةتحتبموجبهتوضعاتفاقعقديتسنىانإلى،الآنهيكماالانتدابتحت

واستبداله.0491لسنةالأراضينظامأيضاًالغاءاللجنةوأوصت.المتحدهالأمم

معفلسطينإدارةوعلى.واستغلالها(الأراضيبيع)حريةسياسةعلىيقومبنظام

هجرةتسهلأن،الأخرىالأهاليفئاتجميعووضعبحقوقالضررالحاقعدمضمان

...!ملائمةأحوالفياليهود

الانكلو-التحقيقلجنةوضعتهالنيالتقريرصدوربعدالموقفتأزم

الاحتجاجأصواتوتصاعدت.أخرىمرفلسطينعربفاضرب.أمريكية

وعُقد.لهاالمجاورةالعربيةالبلادومننفسهافلسطينمن:مكانكلمنوالاستنكار

ورؤساؤهم،العربملوكحضره.4691(أيار28)مؤتمربمصرانشاصالزهراءفي

مصر،ملكفاروقالمؤتمرهذاحضرواالذينومن.فلسطينقضيةفيوتذاكروا

الخوريوبشارة،لسوريةاالجمهوريةرئيس!القوتليوشكري،الأردنملكوعبدالله

والأمير،العراقعرشعلىالوصيعبدالالهوالأمير،اللبنانيةالجمهوريةرئيس!

اليمن.عهدوليالإسلاموسيف،السعوديةالعربيةالمملكةعهدوليسعود

أزرهم،وشدنضالهمفيفلسطينعربتأييد،قرروافيما،المؤتمرونوقرر

عنفصلهيمكنلاعربيقطرفلسطينلأنذلك.الممكنةالوسائلوبجميعبالمال!

الصهيونيةوان،كافةالجامعةدولبمصيرمرتبطمصيرهوأنالأخرىالعربيةالأقطار

الشعوبحتىكلها،العربيةالبلادعلىبلوحدها،فلسطينعلىليسدائمخطر

والعمل،الصهيونيةالهجرةلوقفمستطاعجهدكلبنلقررواكما.الاسلاميةَ

فلسطين.استقلالتحقيقعلى

إلىاحالوهاوقدورؤساؤهمالعربملوكأصدرهاالتيالقرارتهيهده

.القراراتتلكلتنفيذمناسبةيراهاالتيالوسائليتخذكي.العربيةالجامعةمجلس

فدرس.ا469حزيرانأ2-8منبلودانفيبعدئذالجامعةمجلسواجتمِع

الأنكلو-التحقيقلجنةوتقريرالأبيضالكتابمعهاودرس.شاملاًدرساَالقضية

أمريكية.
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سرية.والأخرىعلنيةقراراتوأصدر

التحقيقلجنةتقرير!اجاءمااستنكار:فيفتتلخصالعلنيةالمقرراتاما

للدفاعلجانوإنشاء..التقسيمأشكالمنشكلأيورفض..أمريكية-الأنكلو

للقضيةريعهيرصدفلسطينباسمطابعواصدرا...عربيةدولةكلفيفلسطينعن

معالمفاوضةوطلب..دولةكلفيتامةمقاطعةاليهودومقاطعة..الفلسطينية

..مرضحلإلىللوصولبريطانيا

فهي:بعدفيهاعرفتالتىالسريةالمقرراتواما

بالمال:الوسائلبجميعفلسطينعربلنصرةالتطوععلىالعربيةالشعوبحثّأ(

والمجاهدين.والسلاخ

انكلترابينللعلاقاتيسيء.أمريكية-الانكلواللجنةتواصيتنفيذان(2

قبلتوإذا.رفضهايجبولهذا.اخرىجهةمنالعربيةوالبلادجهةمنوأمريكا

فيالنظرتعيدانالعربيةالدولفعلى،والأمريكيةالبريطانية:الدولتانبها

الحالة:هنهفيوعليها.الدولتينتلكمععلاقاتها

جديد.اقتصايامتيازبئيرعاياهمامنكانلأياولهماتسمحلاأن3(

العربية.البلادفيامتيازاتمنلهماماإلغاءفيتنظروأن(4

أدبية.مقاطعةتقاطعهماوأن(5

دولية.هيئةأيةفيالخاصةمصطهماتؤيدلاوان6(

هاتينضدالشكوىرفعبلودالنمؤتمرفياتخذتالتيالسريةالمقرراتومن

المتحدة.الأممهيئةوإلىالأمنمجلسإلىالدولتين

هنه،فلسطينفيسيماولاالعربيالعالمأنحاءجميعياالعربيالشعبتلقى

ينفذ.لممنهاشيئاًولكن.لنفيذهايتوقعونوراحوا.والارتياحبالرضاالمقرارات

فظل.النفطامتيازات،يعنيوهذا،السابقةالامتيازاتبإلغاءالقائلالبندسيماولا

النيالغربأنحاءجميعوعلىوبريطانياالمتحد!الولاياتعلىيتدفقالعربيالنفط

.الشرقمنالجزءهذافيالاستعماردعائمتوطيدأجلمنجاهدأيعملكان

م!سوله!،لق!س
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توحيدعلىعملواأنهمبلودانفيالمؤتمرونعملهاالتيالأعمدومن

النشاشييوراغبالهاثيعبدوعونيباشاحلميأحمد:مقدمتهموفيالأحزاب

وجمالالخالديفخريحسينوالدكتورصلاخاللطيفوعبدالغصينويعقوب

وقد.الجهدبتوحيدتقضيالقوميةالمصلحةانعلىجميعأاتفقواوقد.الحسيني

اللجنة)الغاءالمؤتمرونواقترح.المؤتمرونيصدرهقرارأييقبلوابأنتعهدوا

أمموها:واحدةلجنةفيوتوحيدهماء(العلياالعربيةالجبهة)و(العلياالعربية

وتألقت.الاقتراحهذاالفلسطينيةالأحزابرؤساءفقبل.(العلياالعربية)الهيئة

والدكتور،للرئيسنائباًالحسينيوجمال،رئيساًالحسينيامينالحاجمن:فورأَالهيئة

.أعضاءالغوريواميلباشاحلميوأحمد،سكرتيرأالخالديحسين

فيكانتوإن،امريكية-الانكلواللجنةتقريرفيوردتالتيالتواصيإن

لمأنهمإلا؟اليهوديرضيلما-والأراضيالهجرةمواضيعياسيماولا-معظمها

قيامعنبديلاًيرضونلاأصبحوابحيثالقوةمنبلغوقدكانوالأنهم.بهايكتفوا

التيالأعمدومن.والإرهابالعنفأعمالفيالمضيقررواولهذا.إسرائيلدولة

الضب!منستةوخطفوا.وجدوهمحيثماالانكليزيقتلونراحواأنهم،عملوها

النيالجانبذلك.داودالملكفندقمنجانباًونسفوا.واعتقلوهمالبريطانيين

فلسطينتربطالتيالعشرةالجسورنسفواكما.لأعمالهامقرأَالحكومةانَحذته

الحكومية.والمستودعاتوالمخافرالقطاراتوهاجموا.ومصروالأردنولبنانبسوريا

الخطب.يتفاقمأنقبلللمشكلةحلوضععلىتعملأنالحكومةورأت

تشرين2إلىأيلول01منالمؤتمروامتد.لندنفيعقدتهلمؤتمرالفريقينفدعت

معيجلسواأنالعربالمندوبونرفضإذ.حلأيعنيسفرلمولكنه.أ469الأول

أجلمنعليهمعرضتالتيالمشاريعجميعرفضواكما.واحدةمائدةعلىاليهود

نائبمورسينالمستروضعهمشروع،المشاريعتلكبينوكان.فلسطينتقسيم

دولتين:بتكوينهذامشروعهويقضي.العمدحزبمنوهوالوزراءرئيس

شؤونفيالسلطةولهاالمنطقتينعلىتسيطرمختلطةمركزيةوحكومة.يهوديةعربية

نأذلكإلىأضف.لتقسيمافكرةأقرنهلأ،فرفضوه.والجماركوالخارجيةالدفاع

س،م!س!!،!ص
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هيثةتعاونه،الساميالمندوبيدفيحصرالمركزيةالحكومةفيالفصلالقول

..معينةتنفيذية

الهيئةواشتركت4791.يناير28فيأخرىمرةانعقاثهلندنمؤتمرواستأنف

فقداليهودوأما.الأخرىالعربيةالدولوفودفيهاشتركتكما.فيهالعلياالعربية

وهو:ألا؟الوحيدمطلبهملهميحققلاغيرهمؤتمرأيوفيفيهالاشتراكرفضوا

يهودية.دولةقيام

وزيرقدمهالذيالاقتراحهو،المنتدبةالدولةعرضتهاقتراحآخروكان

أساسعلىيقومانهإلا،التقسيميفرضلاكانوإنإنه.بيفنالمسترخارجيتها

عربيةمحليةومجالسحكوماتخلالهاتنشأ.أخرىسنينخمسالإنتداباستمرار

تكونوان،التقسيمإلىذلكيؤثيلاأنعلى،الذاتيبالإستقلالتتمتعويهودية

يعادثم.(الاقتصاثي)الاستيعابقاعدةحسباليهوديةالمنطقةفيمختصرةالهجرة

سنين.خمسبعدالموقفدرس

بمطالبهماالفريقينوتمسك.اليهودرفضهكما.الاقتراحهذاالعربفرفض

الاستقلالويطلبون،ونوعهاعددهاكانمهماالهجرةيرفضونالعرب:السابقة

غيربهجرةلنلسطينابوابفتحعلىيصرونواليهود.المصيرتقريربمبدأعملاً

يهودية.دولةقيامويطلبون،مقيدة

الأمرورفع،الانتدابعنالتخلي:عزمهاالبريطانيةالحكومةأعلنتعندئذ

فيبالفعلرفعتهوقد.البلادمستقبلحولمناسباًتراهمالتقرير؟المتحدهالأممإلى

القائلقرارهاالأممهيئةأصدرت4791الثانيتشرين92وفي.4791نيسان2

فقد،لقدساوأما.عربيةوأخرى،يهوديةدولة:دولتينإلىفلسطينبتقسيم

تدويلها.تقررت

ثهسكادتوما.4891أيار14فيالقدسعنالساميالمندوبرحل

البريطانيالجيشجنودمنجنديآخركانحتى،تغيبالشهرمنعشرالخامس

رحل.قد

لفس،!طدم!مو
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الأبيضوالبحرالشرقمنالميتالبحربينواقعةجبليةمدينةإنهاالقدس

مرتفعةوهي.ميلا32ًالثانيوعنميلا18ًالأولعنتبعد.الغربمنالمتوسط

الطولخطتقاطععندواقعةوهي.المتوسطالأبيضالبحرسطحعنقدما0038ً

.31و47لعرضاوخط35و15

محيطه)1(سوربينهمايفصل.الجديدةوالقدسالقديمةالقدس:قسمانوهي

الشم!فمنطولهواما.و04قد!ما38ًبينيتراوحٍوارتفاعه.ميلونصفميلان

2754الشرقومن،قدمأ3243الجنوبومن،قدما2754الشرقومن،قدما0393ً

قدماً.8602الغربومن.قدمأ3245الجنوبومن،قدماً

دونما18463ًوالسورداخلدونما868ًمنها(.)2دونما331.91ًمسمتهابلغت

دونما5033ًوهوالباقيواما.4835واليهود191.11منهاالعربيملك.خارجه

.)4791(عاموذلك،عامةوميادينطرقعنعبارةفإنه

وبيتوالمطةلفتاممتلكاتمنالأصلفيكانتأراضالأرقامهنهفييدخل

إلىضمتوقد.المجاورةالقرىمنذلكإلىوماكارموعينباهروصورصفافا

منها.جزءاَفأصبحت،الأخيرةالسنينفيالقدس

821.23منهم:شخصا314.155ً(4491عام)نهايةفيسكانهاعلدكان

اجناسإلىشِتمون59ويهود429.49ومسيحيونعرب914.28ومسلمونعرب

.أخرىوديانات

موزعون)3(005.164القدسمدينةسكانعددكان4791نوفمبر8وفي

يلي:كما

(.1536xهـ-439)القانونيسليمانالسلطانعهدعلىالأتراكعمارتهجددالنيهوإنه)1(

مصلحةسجلاتمنمقتبسةهناالمذكورةوالأرقام.مربعمترألفعنعبارةالفلسطينيالدونم()2

.(4791)فلسطينلحكومةلتابعةاوالتسويةالأراضي

هيئةفيبريطانيالمندوبيالبريطانيالمستشار،مارتنجونالمسزرفعهتقريرمنالأرقامهنه)3(

(.7491)سكسبليكالمتحدةالأمم

لقصس،لمدم!لمح!مو
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يهيرعرب

القديمة.البلدةفي006.33004.2

الجديدة.البلدةمنالعربيالجزءفي000.03000.9

الجديدة.البلدةمناليهوثيالجزءفي005.1000.88

001.65+004.99=005.164

يلي:كما4691عامفيكانفقد،كلهافلسطينفيالسكانعددوأما

العدد

مسلمون783.760.1

يهود225.806

مسيحيون630.145

آخرون481.15

552.845.1

علىويجمعونها(.حارة):منهاحيكلالمقدسيونيسمىالقدسأحياء

السلسة،باب،حطهباب:القديمةالمدينةفِىالمعروفةالحاراتومن،.()حارات

هنه،النصارىحارة،السعديةحارة،الوادحارة،الشرفحارة،العمودباب

وأما.بحتةاسلاميةأحياء،لنصارىاحارةباستثناء،وهي.الأسواربينكلهاالأحياء

واثي،ليوناناكولونيه،جراحالشيخ،الساهرةباب:فمنهاالسورخارجالتي

الفوقا،البقعة،النباحواثي،ثورابيدير،ماملا،داودالني،المصاروة،الجوز

عربية،كلهاالأحياءهنه،بدرالشيخ،القطمون،النمرية،الطالبية،التحتاالبقعة

روميما،:خارجهوفي.اليهودحارة:السورداخلفيفهياليهوديةالأحياءوأما

سنهاداريا،،2291()بيوتتل،موشهتزكرت،صاثقنحلات،)2291(رحافيا

جبعات،منتفيوريويسمونها(1862)موشهيمين،آرفونارحاما،،شعنانني

نحلات،ابراهامكرم،1885()اسرائيلبيت،()2591يوسفزكرون،شاؤل

،فيغانبيت،2291()هاكيرمبيت،هابوعاليمشخونات،حايمميكور،صهيون

.)2918(ليةلبخاراا()1875ميشورم،حيسدشعارى،كوئيلقريات

،لقصسم!سو!
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..العثمانيالسلطانبناءالحاليالقدسسورأنيقولواانالناساعتاد:سورها

آثارمن(السورأي)أنهوالحقيقة.بالقانونيالمعروف..الثانيسليمانالسلطان

والأيوبيينوالصليبيينوالبيزنطيينوالرومانوالعبرانيينكاليبوسيين:الأقدمين

علىوعملتإلاحيناًولوفيهاواستقرتالقدسدخلتامةمنفما.والمماليك

ويعمًر،عليهكانماعلىيبقىحيناًسورهاوكانحولهامنسوروإقامةتحصينها

التيالجديدةالأحياءيشملبحيث،يتسعكانوأحيانأ.قبلمنأمقيجعلهبشكل

.الأياممعظهرت

ماكلذكرنا،الكتابهذامنسبقتصفحاتفياوردناهاالتيالفصولوفي

اليبوسيون.فيهبناهاالنياليوممنذ:احداثمنالمدينةهنهأسوارعلىأتى

وكان.العثمانيينالأتراكصنِعمنهو،السورمنالعلويالقسموأن

.سليمانالسلطانفعمره.متهدماَ،هؤلاءدخلهاعندما،أجزائهمعظمفيسورها

أثناءحالهعلىالسوروبقي.1536-0154()اعوامخمسةعمارتهودامت

وارتفاعه،الميلونصفميلانالسورمحيط.(1791-4791)البريطانيالاحتلال

ومن2754الشرقومنقدما0393ًالشمال!منطوله.قدما45ًو38بينيتراوح

باباً:عشروأحد.برجاًوثلاثونأربعةولهقدما8602ًالغربومن3245الجمْوب

اما.مسدثةأبوابواربعة.يشاؤونمتىالسكانيرتادها،مفتوحةمنهاسبعة

الأسباطوباب،الشمالمنالعمودوبابالساهرةباب:فهي،المفتوحةالأبواب

الشملمنالجديدوالباب،الغربمنالخليلوبابالمغاربة،وبابالشرقمن

.الأبوابأحدثهووهذا.الغربي

كبيرانبابانوهما.التوبةوبابالرحمةباب:فهي،المسدوثةالأبوابوأما

بابالحقيقةفيأنهما.بالأمنتتعلقلأسبابالصليبيةالحربأئناءسدامتلاصقان

وشمميه.بيزنطيصنعمنقوسانعليهيرتكزضخمعمودوسطهفي،واحد

The:الفرنجة Golden Gateدخلالمسيحالسيدانوالمعتقد.الذهيالبابأي

دخلأيضاًالملكهرقلوأن.(الشعانينأحد)فيالهيكلالمنطقةإلىالبابهذامن

بابالمقدسيونوشمميه.الفرسمنالقدساستردعندماالبابهذامنالمدينة

توما.توما

لقصس،موس!لح!
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الشرقيالقسمفيإنه.الجنائزباب:نفسهللسببسدتالتيالأبوابومن

منهيخرجونالغابرةالعهودفيكانواالناسلأن،كذلكمميوقد.السورمن

الملاصقةالقبرةفيوهناك،الأقصىالمسجدفيعليهميصلواأنبعدبموتاهم

يدفنونهم.للسور

بابانالقبليةالنميةومنالسورجدارمنالسفليالقسمفيوهناك

مفتوحين.،الأقصىالمسجدبناءقبل،وكانا.مسدودان

.البوابفو!تثبيتهاتمبلاطاتعلىالعثمانيبالنسخمنقوشةكلماتهناك

فتحها.التيوالأبواب،سليمانالسلطانأنشأهالنيالسورإلىتشيروهي

الأسب!وبابم1537هـ-449تاريختحملالعمودعلىرأيتهاالتيفالبلاطة

1538Xالخليلوبابم1538-هـ439 - 459Xهـ479داودالنييوبابم-

.امهـ-479054المغاربةوبابم0154

صلاخحفرهفالذيالسورمنالغربيةالشماليةالنميةحولالذيالخندقأما

السلطانصنعمنفإنهالخندقيسندالذيالحائطواما.(م1187هـ583)الدين

.(م1731هـ-1144)محمود

-الشرقإلىومنه-العمودبابمنمقربةوعلى،السورتحت،وهناك

الفرنجةوأما.(الكتانمغارة):فأمماها،لدينامجيرذكرهالتياهي؟كبيرةمغارة

Cotton:فيسمونها Grottoوفي.الملكيةالمقابر:يوسيفوسقبلاًأمماهاوقد

والحقيقة.قبتهمروانبنالملكعبدعليهابنيالتيالصخرةحتىتمتدإنهاالأساطير

منهيقتطعمحجرعنعبارةمضىفيماوكانت،الأرضتحتطبيعيةمغارةأنها

لمناز!م.حجارةمنإليهيحتبونماالسكان

ملاصقةمبازلى(العمودباب)عندسميماولا،السورحولهناككانت

وهي.(لقدسامحيجمعية)منبإيعاز9191-2191()الحكومةفهدمتهاللسور؟

.للسورالملاصقةالأخرىالأطرافوفيهناكالبناءمنعتالتي

):المعروفالهواءمنإنه.عليلوهواؤها.صافوجوّها.لطيفطقسها:طقسها

فيحرهافيلطف،بليلنسيمالبحرمنعليهايهب.(المتوسطالأبيضبحرهواء

م!طالم!!القصس

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وجهبهفيتبلل،الندىفيهاويكثر.الليلفيهواءهاوببرد،الصيفأشهر

.الأرض

بميزان86و77بينلصيفاحرارةتتراوح.معتدلانوالخريففيهاالربيع

الشرقمنجافةريحهبوبصحبهاارتفعتومتى001إلىترتفعوقد.فارنهايت

05.و45بينالحراةدرجةفتزاوحالشتاءفصلفيوأما.والجنوب

خانقاً.يكونفإنهحارةوهي،القبليةالرياحتهبعندماإلا،ناشفهواؤها

منتهبالتيهيالرياحوألطف.نادرأإلافيهاالشماليةالرياحتهبلا

أنهاإلا،الهبوبكثيرةتكنلموإن،فإنهاالشرقيةالرياحواما.الغربيالشمال

أكثرفيمطرويعقبها.الشتاءفصلفيالهبوبكثيرةفإنهاالغربيهالرياحواما.بارثة

السحب.وتتبدد،الشمس!أشعةخلالهاتظهر؟ومتقطعة،معتدلةامطارها.الأحيان

(الأولكانون)ديسمبرشهرمن-السنينأغلبفي-يستمرالشتاءفصل

طويلأ.يدوملاانهإلا.السنينبعضفيالثلجويهطل.(آذار)مارسشهرإلى

.والشتاءالصيففيفيهاالماءينبع،غزيرةينابيعخمسةهناككان:ومياههاامطارها

.البيارواثيقناة:اممهاقناةفيوشميل

العدورأسالسبيطرجم:فهي،البيارواثيفيالكائنةالخمسةالينابيعاما

العصافير.وعينالقطوخربةفاغوروعين

عندالخضرشرقيواقعفهو.الخضرعين:أيضاًويسمونهالبالونجوأما

الخليل.-القدسطريقعلىأ3الكيلومتر

ماءهاتصب،والبالوعالبياروواثيالعروبواثيفيالكائنةالينابيعهنه

وتسيل،أرطاسعيونبمياهويلتقي،الماءيخرجالبركهنهومن.سليمانبركفي

.فالقدس،لحمبيتتصلأنإلى،واحدهقناةفيكلها

.البركوعينصاعوعينالفروجةوعينعطافعين:فاربعةارطاسعيوناما

اعلىالفوقاالبركة:المرجيعبرك:ويسمونها،ثلاثةف!نهاسليمانبركواما

متر.ونصفمترأ797َالبحرسطحمن

سانتيمتراَ.وعشرينمترأ783منهاعلىالوسطىالبركة

،لقطسم!سومم!
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مترأَ.768منهأعلىالتحتاوالبركة

رومانية.قناةفإنها،القدسإلىوصولهقبل،الماءفيهاتسيلالتيالقناةواما

السبيل.قناة:يسمونهاوكانوا.مرارأالفائتةالإسلاميةالعهودفيعمرتوقد

فيحفرتآبارفيينصب،القناةهنهطريقعنالقدسإلىيصلالنيالماءوكان

.أحياءمنحولهوفيمافيهأنشئتسبلوفي،الحرمأرضفيحفرت

.الماءإلىبحبتهاالقدسلتزوبدكافيةتكنلم،والآباروالعيونالبركهنهحتى

.(فارةعين)منالماءفسحب.اخرىمواردفييفكرالبلديالمجلسجعلالنيالأمر

ومنها،القدسعنمترأَكيلو14زهاءتبعدوهي.2691سنةفيذلككان

العين.هنهمنبالماءتتزودالتيهيوحدهاالقدسليست،الشرقيالشمالإلى

وعناتاالطورقرى:منهامائها.منتعيشأيضاًأخرىومؤسساتوقرىمدنفإن

ومدينتيحنيناوبيتوقلنديةعقبوكفرومخماسوالراموشعفاطوالعيسويةوحزماً

لهما.التابعةالقرىوبعضوالبيرةاللهرام

واقعةوهي.أيضاًالفوارعينمنبالماءتتزودالقدسراحت3191عاموفي

فيالواقعةالقطعينوكذلك.الشرقإلىفارةعينمنمتراتكيلو6بعدعلى

.3491سنةفيالعيهنهنهمنبالماءالقدستزودتفقد.نفسهالواثي

القدسوراحت3591()تلتهاالتيالسنةفيالعينراسمشروعتمولما

راسمياهعلىتعتمدوراحت.القطوعينفوارعينمياهأهملت.منهابالماءتتزود

الحبة.لحينفارةبعينواحتفظت.العين

73القدسعنتبعد.البحرباتجاهواللدالقدسبينالواقعالسهلفيإنها

عاممطلع!االقدسإلىماءهاسحبوقد.الغربيالشملىإلىمنهاوهيميلا

ألفمئةعلىيزيدماالواحدةالساعةفيمنهاينبع،وكزيرعذبماؤها

وهي.مترأَكيلو06وطولها.بوصة18قطرهاأنابيبفيالماءمنهاويجري.غالون

:والقدسالعينراسبينللضخمحطاتأربعوهناك.والفولاذالحديدمنمصنوعة

لقصس،موس!!
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قوة،كبيرةمضخاتثلاثةمحطةكلوفيوسريسالوادوبابواللطرونالعينراس

.الماءلتصفيةمصفاةالنبعراسوعند.حصانا036ًمنهاواحدهكل

(.1موريا)هيتلالخمسةعلىقائمةأنهايقولونمضىفيماكانوا:وأوديتهاجبالها

جميعمنالقدساتسعتوقد)3(،زيتابير.)4(عكرة.)3(صهيون.)2(أوفل

بوجهالإشارةمنلنابدولا.الماضيفيعليهكانتممااكثروتلالهافجبالها،النواحي

الضبع.ووعرلقطمون،وا،صهيونوجبل،والمكبر،وسقوبس،لطورا:إلىخاص

.القدسشرقيواقع.(لزيتوناجبل)و(زيتاطور)اممائهومن4الطورجبل-

من،إنه.المدينةبتاريخالاتصالكلمتصلتاريخه.قدماًأ79بمنهاأعلىوهو

الجسد.منالروحبمثابة،الاستراتيجيةالنعية

وفيه.تيطسبقياثةالقدسلفتحجاءتيومرحلهاالرومانجيوشحطتفيه

هنههبطتالتيالأممجيوشفعلتوكذلك.لفتحهاجاءوايومالمسلمونعسكر

بعد.ومنقبلمنالمدينة

حواليابشالومولدهنارهاأشعلالتيالثورةبسبباورشليمداودغادرعندما

الغربيسفحهمنالقمةنحويصعدكانوفيما.الزيتونجبلأمالميلادقبل9401

يبكي.فراح.الأخيرةنظرتهعليهاوألقىأورشليمإلىالتفت

إلىيترثدكانفإنه.م(ب.03)بعلهمنالسلامعليهعيسىفعلوكذلك

المدينةغادربهيغدرواانينووناليهودبأنشعروعندما.تلامينهمعالجبلهذا

.نحوهمتجهاً

القدسي.الحرمعليهايقومالتيالأكمة)1(

.الحرمنميةمنسلوانقريةعلىالمطلالسفح)2(

حيعليهيقوموالني.الشرقمنسلوانوقريةالغربمنالسلطانبركةعلىالمطلالتل3()

.داودالني

الجديدة.والسوقالنصارىحارة)4(

حولهما.وماالعمودوبابحطهباب)5(

،لقطسموس!لح!
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.السماءإلىهناكمنصعدالمسيحالسيدبأنالمسيحيينبينسائدوالاعتقاد

وللنصارى.الصعود(كنيسة):بالمعروفةالكنيسةفوقههيلانةالملكةبنتوقد

.وأدياركنائسعدةالجبلهذاعلى

ذإ.القرآنفيذكرهاوردالتيالجبالأحدوهو.المسلميننظرفيمقدسإنه

..8)1(الأمينالبلدوهذاسنينوطوروالزيتونوالتين.:ْوتعالىسبحانهاللّهقال

كانالإسلاميالجيشأن؟التقديسدرجةإلىرفعتهالتيالأسبابومن

بنعمرالثانيالخليفةاقاموفيه.المقدسبيتلاحتلالجاءعندمافيهمعسكرأَ

والصلاحي،العمري،الفتحينفيالمسلمينشهداءمنجماعةدفنوفيه.الخطاب

اللهصلىالنيزوجصفيةقدمتولما.الفارسيسلمانالمشهورالصحابيمنهم

العدوية(رابعة)دفنتوفيه.بهوصلتعليهصعدتالمقدسبيتوسلمعليه

الخير.بأمالمشهورة

أتواقدوالعمرانالجرادأنإلامضى.فيماتغطيهالزيتونأشجاروكانت

الفرنجة:يسميهعميقواد،الزيتونوجبلالقدسبين،وهناك.الأشجارهنهعلى

ستناواثي)المسيحيونلعربوا(يهوشافلاواثي)ليهودوا(قدرونواثي)

)و(سلوانواثي)و(النارواثي)وجهنمواثي)المسلمونوالعرب(مريم

.(الأسودلوادا

الشيخحيمنبالمربيبدأ.متراتكيلوثلاثةزهاءطوله.طويلوادإنه

إلىنسبتهفيوالسبب.سلوانبركةقبلي>2c(الربابةواثي)عندوينتهي.جراح

جبلمن:فوقهسينصبالقيامةيومفيالصراطأنيعتقدونكانواالناسأنجهنم

86عندماتكونأنهأيضاًويعتقدون.الغربفيالحرمسورإلىالشرقفيالطور

ربكبان،لهاماالإنسانوقال،اثقالهاالأرضوأخرجت،زلزالهاالأرضزلزت

وطور،الممَدسبيتعندزيتاطوروالزيتون،ثمشقمسجدالتين):ق!انههريرةابيعنروي)1(

،(مكةالأمينالبلدوهذا،موسىاللهكلمحيثسينين

المدينةقبليباتجاهينحدرومنها،السلطانبركةإلىماملامنبالقربمكانمنالواثيهذايمتد()2

سلوانبواثييلتقيسلوانبركةوراءنقطةوفي،المكبروجبلصهيونتلبينيفصلحيث

قرابينويقدمونهم،فيهاطفالهمينبهونمضىفيمااليهودوكان.(حنومواثي)اممائهومن

الصخر.يخامنحوتةقبووفيه.المدينةمزبلةالزمانمعوأصبح.للآلهة

لقصس،م!سلالمح!
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جبلسفحوعلىنفسهالواثيهذاوفي.الآيةفيجاءماآخرإلى.ْ..لهاأوحى

هيالمقابرهنهعليهاتقومالتيوالأرض.اليهودمقابرالجنوبنميةمنالزيتودن

المسلمين.قبورأيضاًوفيه.للمسلمينوقف

انهبللا.الزيتونبجبلومتصلالمدينةكالفيواقعجبل:سقوبسجبل

الصوانة،:منهااخرىأمماءوله.(المشهد):المقدسيونيسميه.منهكجزءيعتبر

مقبرةوفيه.المدينةلفتحجاءتالتيالجيوشأكثرفيهعسكرت.المشارفوراس

.(1791)الأولىالعالميةالحربفياحتلالهاعندحتفهملاقواالذينالانكليزالجنود

اليهوثي.(هداسا)ومستشفىالعبريةالجامعةتقوموعليه

واثي):يسمونهعميقغيروادالشرقيةالشماليةالنميةمنالمدينةوبينبينه

المسلمين.منازلمنكبيرعدديقومالجبلهذاسفوحوعلى،الواثيهذاوفي.(الجوز

السكةمحطةمنالشرقوإلىالمدينةقبليكائنمرتفعجبل:المكبرجبل

صهيونجبلوبينوبينه،سلوانواديالطورجبلوبينبينهيفصل.الحديدية

الربابة.واثي

.(الفاسلهالمشورةجبل)و(المؤامرةجبل):يسمونهمضىفيماكانوا

تلك.(السنهدربم)بالمعروفالمجمعدارعليهتقومكانتأنهالبعضويعتقد

معهمتفقوا،الجندوقوادالكهنةرؤساءالأسخريوطييهوذافيهاقابللتيالدارا

الجبل.هذافوقكانالكهنةرئيسقيافاقصرأنأيضاًوقيل.المسيحالسيدتسليمعلى

المسيح.صلبعلىالتاَمرلأجلاليهوثيالشعبورؤساءالكهنةاجتمعوفيه

.(ثورأبي):بالمعروفالإسلاميالمجاهدضريحعليهايقومهضبةوبجانبه

الآخروالاسم.ثورأبيحي:الهضبةهن!علىيقومالنيالحياسمجاءهناومن

.الثوريجبل:الجبللهذا

فإنه،عليهيقومالنيوالحيالجبلهذاإليهينسبالني(ثورأبو)اوأم

الدين.صلاحمعالمقدسبيتفتحفياشتركواالذينالمجاهدينمن

مصطفىالإسلاميوالرحالة)2(المرتضيعليوالسيد)1(الدينمجيرذكره

415صالجليلالأنس()1

.71و07صالقدسيةالديارفيالأنساببحر()2

س،فلملم!مم!مو
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الشيخأن.ْ:خلاصتهماعنهقالوا.المسلمينالمؤرخينمنآخروعدد)1(اللقمي

أبوالدينجمالابنأحمدالعباسأبوالدينشهابالمجاهدالعابدالزاهدالإمام

المقدسبيتفتححضر.ثوربأبيوالمشهوربالقرشيالمعروفالجبارعبدبنعبدالله

.ا.ثوربأبيفسمي.عليهويقاتلثورأيركبوكان.الدينصلاخالناصرالملكمع

الدينصلاخالملكابنعثمانالفتوحأبو،العزيزالملكعليهوقفوقد

تعرفكانت.الرومبناءمنصغيرةقريةوهي.الخليلبابمنبالقربالتيالقرية

عليهالعزيزووقف.ثورأبيبديرالاَنوتعرف.بغوصماربديرمضىفيما

المجاورةممرةبيتخربةوأراضيوالغربيةالشرقيةالقمرهأراضيأيضاً)2(

.المذكورةللقرية

.برفريوسالقديسباسم(1874)كنيسةالمكبرجبلعلىالرومبني

السامي.للمندوبمقرأَاتخذوهادارا،الاحتلالعهدفي،عليهالانكليزوبني

العربية.الكليةعليهبنواكما

يعتقدون،عشرالتاسعالقرناواسطحتى،كلهمالناسكان:صهيونجبل

علىتقومكانت،انقاضهاعلىمدينتهبعدئذداودبنىالتياليبوسيةصهيونأن

بعد،راحواالعلماءمنكثيرأولكن.الغربإلىالحاليةالقدسقبليالواقعالتل

الأعوامفيوتأسست.الواقعيطابقالقولهذاكانإذافيمايشكون،التاريخذلك

.الحرممنطقةقبلياوفلجبلعلىواقعةصهيونأنتقولنظرية2918()الأخيرة

.سلوانمنجزءأَونعتبرهبالظهورةنسميهالنيوهو

يشملالاسمهذاوأن.الاَخريناقضماالقولينهذينمنأيفيليسوأنه

السلطانبركةعلىالمطلةالأكمهحتىالشرقفيالظهورةمنيمتدالنيالمرتفع

.الغربفي

صهيونومدرسة.داودبحيالمعروفالإسلاميالحييقومالمرتفعهذاوعلى

(دورسيثيون)العذراءنيمةوكنيسة.(غوبات)المطرانأسسهاالتيالانكليزية

.176صمخطوطة.القدسلواثيرحلتيفيالأنسجوانح)1(

وبتوقيعم6018هـ-1221بتاريخبالقدسالشرعيةالحكمةمنصدرحكممنالمعلوماتهنه()2

نجيب.أحمدالسيدالقاضي

،لقصس3م!س!
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المسيحية.المقابرمنوكئير.الكاثوليك-للألمان

المدينةغربيواقعوهو.القدسمنازل!عليهاتقومالتيالتلالمن:القطمودْ

.(البقعة)يسمىفسيحسهلالحديديةالسكةمحطةوبينبينهوهناك.الجنوبإلى

والبساتين،الحقولجوانبهمنجانبفيالبنيانمنخالياًمضىفيماالسهلهذاكان

.الغزلانمسارحالآخرالجانبوفي

فيهوله.يومئذيسكنهكانالخليليالشيخإن.ْ:فقال،)1(اللقميذكره

:الى،خبارسوىمنهايبق،فلمالأياممحتهاوبساتينقصورالواثيبهذاوكان.رياض

وقصوراوهتأطلالأندبلابرهةالمقدسالواثيعلىبيقفا

سروراذاكقبلأورثتنيقدتأسفاًبكيتإنتعذلانيولا

سطورأللعارفينبهفرأتنزلتهقدمعهدأمنهااللهسقى

الحديديالخطأنشئأنإلىوالسكانالعمرانمنخالية(البقعة)ظلت

كانتالخطهذاإنشاءتولتالتيالشركةأنحتى.(2918)ويافاالقدسبين

المال!منمبلغاًلهاالمجاورةحسنبنيقرىوباقيالمالحةمشايخإلىتدفع

.()الخاوة:يسمونه

فيالسكانوانتشر،المنازلوكثرت،العمرانبدأالخطإنشاءتمأنوبعد

فيالقطمونإلىالشرقفيالحطةمنالممتدةالبقعةتلكوبقيت.المكانذلك

وأعمرها.المدينةبقاعأجملمنتعتبرالغرب

كائنوهو.القدسمدينةعليهاتقومالتيالمرتفعاتاحدهو:الضبعوعر

علىنطللأنه(اللفاتوهوعر):البعضويسميه.المدينةمنالغربيالشمالإلى

الأحياءمنوكثيرشنللرمدرسةتقومعليه.أراضيهامنجزءإنهبل؟لفتاقرية

يحدالنيوهو.(لفتاواي):يسمونهعميقوادشعف!قريةوبينبينه.الجديلة

الغربية.الشماليةنميتهامنالمدينة

.176ص(الأن!سوانح))1(

،فسم!سو!
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الحديثةالمدينةفيسقوفها.الصلبالحجرمنكلها.للغايةجميلة:أبنيتها

صقلهيمكنالنيالمتبلورالكلسيالحجر،القدسحول،وهناك.المسلحفبالاممنت

والأحمر.والأخضمالأصفرفمنه.الألوانمختلفوهو.الصناعةهنهفيواستعماله

سوريامدنفيوليس.البناءصناعةفيالاستعمالوكثيرشائعالأخيروهذا

بينتجمعالتيالمتقنةالجميلةبمبانيهاتتباهىأنتستطيعكالقدسمدينةوفلسطين

الحديث.العصرمطالبوبينالقديمالعربيالهندسيوالفنالجميلالذوق

عديل!،طرقنفسهاينةالمدفي:طرقها

))(يافا-القدسطريقمنها:المجاورةبالمدنالقدسمدينةتربطكثيرةوطرق

أريحا.-لقدساوطريق)2(نابلس-القدسوطريق

يافا.بمدينةتربطها)3(الحديديةللسكةمحطةوفيها

فيالحكوميةوالأشغدوالمبانيالطرقصيانةفيالحكومةنفقاتوبلغت

جنيها4791/48008.169ً()الانتدابسنواتمنسنةآخروفيكلهافلسطين

السنةتلكفرواتبهمبغتفقد،هن!الأشغالدائرةموظفووأما.فلسطينياً

جنيهاً.566.353

العامة.والميادينالحدائقمنوميدانحديقةعشرةأربعالقدسفي:حدائقها

الحدائق:هنهومن.السورخارجوكلها.دونماًوسبعونسبعةمعاًمسدتهامجموع

عمارةمنأمتاربضعةبعدوعلىيافا-القدسطريقعلى(المنشيةحديقة)

3(

م.1867-للهجرة1284سنةمرةلأولانثئت(

ذلكقبلمعبدةطريقثمةيكنولم7094سنةمنهاوانتهوا3091سنةإنشائهافيالأتراكبدا(

التاريخ.

امتيازومنح.الألمانيالأمريكيزاميلالدكتورقدمهأ649سنةفيالسكةلهنهتخطيطاولكان(

هذاصعبباعوقد.سنة71لملةا888سنةأكتوبر28فيأفنلينافونيوسفإلىالخطهذا

المؤسسةالفرنسيةوتمديداتهاالقدس-ليافاالعثمانيةالحديدةالخطوطشركةمنامتيازهالامتياز

9188نيسانفيالخطبإنشاءبوشر.فرنكمليونبمبلغ9188سنةالأولكانونشهرفيبارش!في

ضيقخطوهو.مترأكيلو87طوله.2918سنةأيلولفيوانتهى.سنواتستالعملواستغرق

حديدية.منهاسبعة،جسرأأ76يجتاز.متروعرضه.منفرد

س،فمولملم!لمح!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فيالقدسفيكانتالتيالوحيدةالحديقةهيإنها.منهاالجنوبوإلىالمسكوبية

جراحالشيخأماممنواحدمتركيلوبعدعلى(البلديةحديقة)و.التركيالعهد

وهناك.البلديةلحدلِقةملاصقةوهي(الحيواناتحديقة)و.منهلغرباوإلى

(.)4591الراتيزبونحيفياليهوداسسها(عامة)حديقة

()القهوةأجلمنالأزمانمنزمنفيوقعدتقامتالتيِالقدسإن:ملاهيها

الجديدالمشروبهذاكانإذافيما)1(يتناقشونطوالاًأياماَعلماؤهاقضىوالتي

فيهاتباعالتيوالحاناتبل،فحسببالمقاهيلاهذايومنافيتعج،حراماًأمحلالأ

اللهوضروبجميعجنباتهافييجريوالتي،والمسكراتالكحولأنواعجميع

.والأديانوالشعوبالأجناسجميعمن،والمنكرات

،لشرقوا،أديسون:هي(لسينماا)والمتحركةللصوردورثمانيلقدساوفي

لكبيرةالصالةاعدلاهذا؟أوروتل،وستوديووريجنت،،وركس،وعدن،وصهيون

المسحية.الشبانجمعيةبنايةفيأحياناًالمتحركةالصورفيهاتعرضالتي

للإذاعةلقدسامحطةباسمواحده:للإذاعةمحطتانفيهاالإذاعلا:محطات

أنشأتهافقدالأولىالحطةأما.(الأدنىالشرقمحطة)باسموالثانية،الفلسطينية

فصلتأنهاإلا.العامةوالبريدالبرقلمصلحةتابعةوكانت3691آذارفيالحكومة

.4591عامفيعنها

غرفتينفي،الموظفينمنقليلعدديديرهاصغيرةمحطةالأمرباثعفيكانت

أوائلفياتسعتثم.ماملاشارعفيالوقفأملاكمن(بالاسفندق)غرفمن

فيالأحباشمناست!رتهادارإلىوانتقلت.9391()الثانيةالعالميةالحرب

الإذاعةكرفتسعأصبحتثمومن.(مليسندهالملكة)بشارعالمعروفالشارع

ساعةونصفساعاتعشروالأحاديثالأخباروتذاع.الهندسيةللأعمالوخمسى

باللغةونصفساعاتوثلاث،العربيةباللغةونصفساعاتأربع:يومكلمن

..الانكليزيةباللغةونصفوساعتان،العبرية

ذكرفيهاجاءورقةعلى،الشرعيةالحكمةأوراقبين،الخالديأفنديخليلالشيخالمرحومعثر)1(

البسيطالتخديررغمالقهوةحرمانيةبعدمأقتىالنيالمفتيرأيبانتصارانتهىالنيالنقاشهذا

.الحجازوفيفيهاوشربتاليمنفيزرعتلأنهاتحدثهالني

،ف!دموس!!
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بواسطةالفضاءفيتوزعومنها.اللهرامإلىالحطةهنهمنالأصواتتنقل

وعلى،الشم!إلىالحكومةدارمنامتاربضعةبعدعلىالغايةلهنهأقيمتمحطة

كباروكذلك.)1(انكليزيفهوالإذاعةمديروأما.زيتبئرإلىالمؤديةالطريق

.يهودعربفإنهم،الموظفينصغاروبعضالمذيعينإلا.موظفيها

3691سنة!االعددهذاوكان.راديوآلة000.58)4791(عامفلسطينوفي

فيجنيهألفمئةبلغترسوماًعنهاالحكومةتقاضت.وخمسمايةألفاًعشرين

الانتدابسنواتمنسنةآخرفيالحكومةهنهالإذاعةمحطةكلفتولقد.السنة

لشراءوالباقيللموظفينرواتبجنيها380.45ًمنها.جنيها433.391ً(ي!4)4791

.والأدواتاللالات

يليوفيما.والأديانوالعناصرالأجناسلمختلفمدارس502القدسفي:مدارسها

مصلحةسجلاتمنذلكاقتبستوقد؟تمتلكهاالتيالطوائفوأس!اءألم!اؤها

.مأ459(ديسمبر)الأولكانون31بتاريخالحكوميةوالتعليمالتربية

مدرسة.)2(الإسلاميةالأيتامدار:هي؟خصوصيةاسلاميةمدارسسبعفيها

المدرسة.)1(الإبراهيميةلكليةا،)3(الوطنيةالمعارفروضةكلية.الإسلاميةالبنات

1(

2(

3(

Edvinصموئيلأدوينالمسترإنه( Samuelيهوثي،كأبيه،أيضاًوهو؟الساميالمندوبابن

صميم.وصهيوني

حواليذلكوكان.الحسينيامينالحاجالمفتيبرئاسةالأعلىالإسلاميالجلسالدارهنهأسس(

الأحذيةوصنعالكتبوتجليدوالحداثةوالطباعةالتجارةفيهاالمسلمينأيتامويتعلم.2191سنة

وصنعوالكراسيالقشوصناعةوالميكانيكيةالكهربائيةوالأعمدوالزخرفةوالحفروالخياطة

المجلسعليهاوينفق.والحسابوالكتابةالقرا!مبلأئإلىبالإضافةهذا.والحصرالمكانس

الوقف.ملىمنالإسلامي

السعودأبوحسنوالشيخالصاعمحمدالشيخومؤسسوها.م6091-هـ1324سنةتأسست(

ولها.علميوثلثا!شعداثيوآخر،ابتدائيقسمفيها.الحسينياللطيفوعبدثرويشواسحق

العلميةالمعاهدفىِيقبلونوخريجوها.للكشافةمتعدحهفرقوفيها.للطلابوجمعيةومجلةمكتبة

كانانوبعد.داخليقسمفيها.الأعلىالإسلاميالمجلسيؤازرها.وتركياومصرولبنانبسوريا

3891،عام،العددهذااصبح.17الداخليوفي1891،72عام،الخارجيالقسمفيطلابهاعدد

العالميةالحربخلال05و145إلىالعددانهذانوانحفض07الداخليوفي237الخارجيفي

كلهاالعنايةوتعني.الضكلغةفيهاالتعليمولغة.(العربيالعلم)شعارها.9391()الثانية

بحتة.قوميةنعيةمنالوطنيةالروحب!نماء

لفس،!حدكلمو
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الحكمة.مدرسة.الفلاحمدرسة.الحمدية

هي:؟(ومسيحيةإسلامية)عربيةحكوميةمدرسةعشرةإحلىوفيها

المدرسة.المصرارةمدرسة.البكريهالمدرسة.المعلماتدار.العربيةالكلية

مدرسة.العلوميةالمدرسة.جراحالشيخمدر!سة.)2(الرشيديةالكلية.العمرية

الجديده.المأمونيه.القديمة)3(المأمونية.البقعة

طرومالاستعدادليالمدرسة:هي،خصوصيةمسيحيةمدرسةأربعونوفيها

مدرسة.الأرثوذكسىالسريانمدرسة.للبناتالأرئوذكسيةالمدرسة.الأرثوذكس

مدرسة.للبنينتراسانطةمدرسة.الأرمنيةاللاهوتوكلية،الابتدائيةالأرمن

كلية.للبناتتراسانطةميتم.للبنينتراسانطةميتم.للبناتتراسانطة

ميتم.يوسفمارمدرسة.)5(الفريركلية.للبنينالفريرمدرسة)4(.تراسانطة

ومؤسسها.السهارةبابحيفيثمالصرارةحيفيكانت.3191عامالكليةهنهأسست(

الشيخانسحبثم.بدرالمعطيعبدوابراهيمالشريفالدينعزوالشيخالقامميراشدالشيخ

إليها،اضيفوقد.المسؤولومديرهاصدبهااليوموهو.غربيةأبونهادمكانهوحلالدينعز

فييقبلونوطلابها.ثانوية،4191عاموأصبحت،ابتدائيةكانت.داخليقسم،3791عام

.العلومدارومنالجامعاتخريجيمنقليلغيرعددأساتذتهاوبين.بالمتركالمعروفةالفحوص

خمسةمنهم،طالبخسمئة4491عامفيهاطالباًاصبحخمسون3191عام،فيهاكانأنوبعد

داخلياً.وستون

رشيدالقدسمتصرفيدعلىبنيتلأنها(الرشيدية)مميتبأنهاقول:قولانالتسميةهنهفي(

زمنفيبنيتانهايقولوآخر.الأرجحهووهذا،الحميدعبدالسلطانزمنفي(6091)بك

خطأ.(لرشيداهارون)إلىونسبوها،حرفوهاولكنهم.(8091)رشادمحمدالسلطان

ويرى.الرشيدهارونبنالمأمونالعباسيالخليفةإلىوينسبونها،المقدسيونيسميهاهكذا(

اللهعبدبنميمونسعيدابيالدينفارسالميرإلىنسبة(الميمونة)فيهاالأصلأنالبعض

م.6911هـ-395سنةالأولىجماثيفيوقفهاالنيوهو.الدينصلاحالملكخازنالقصري

الطالبيةبينواقعوهو2691.عامالميلانية(بولسىالقديسىجمعية)قبلمنشيدبناؤها(

للفرنسيين.عامئذالبنايةفيلت.9291عامفيافتتحتوالمدرسة.المدينةغربيورحافيا

لفرنسيسية.ا(المقدسةالأرضحراسة)جمعيةرعايةتحتالمدرسةووضعت

)College des Freresفيها.فاليركا(يوسف)اللاتينبطريركعهدعلى2918سنةأسست

الثلاثة:اللغاتفيهاتدرس.مسلمونف!نهمتلميذأاربعينخلا،مسيحيونكلهمطالبأ075

قيمة.مكتبةوفيها.والانكليزية،والعربية،الفرنسية

لفس،لح!طدموم!
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المدرسة.لفرنسيةاالارساليةمدرسة.دوسيوننوترداممدرسة.دوسيوننوتردام

البناتكلية.الانكليزيةجورجسانمدرسة.للبناتالألمانيةكيتكلية.الساليزية

السويدية.المدرسة.للبناتيسوعكنيسةمدرسة)2(.صهيونمدرسة.)1(الانكليزية

الأرثوذوكسيةالمدرسة.للأطفالالرومبستان..البوروتستنتالأرمنمدرسة

مدرسة.الانكليزيةصهيونسيدةمدرسة.الكاثوليكالأرمنمدرسة.الوطنية

الأسقفية.المدرسة.الشفقةمدرسة.النهضةكلية.الأمةمدرسة.الانكليزيةالجالية

التجارةكلية.(الصلاحية)الأكليركيةالكلية.(شللنر)السوربةالأيتامدار

والسياسةللإدارةالعاليالمعهد)3(واللغاتالتجارةلفنالوطنيالمعهد.والمحاسبة

.)4(والاقتصاد

وهي:؟اليهوديةالوكالةعليهاتشرفعموميةيهوديةمدرسة27القدسوفي

العبريةالمدرسة.الابتدائيةتحكمونيمدرسة.الابتدائيةعيرونيمدرسة

تلمدرسة.الابتدائيةهاكيرمبيتمدرسة.(شعبثلاثذاتوهي)للبنات

مدرسة.الابتدائيةشقوليمدرسة.الابتدائيةرحافيامدرسة.الابتدائيةبيوت

Bishopماكنزالمطرانزمنوفي0291عامهنهأسستا( Rennie Mac Innesعلىعملوقد

C..M..المسيحيةالتبثيرجمعيةمنكلتأسيسها Sلندنيهودوجمعية.L..J Sالكنسائيوالمجمع

P..N.C.بفلسطينالوطني C.

وهي.الجنوبإلىمنهأمتاربضعةبعدوعلى،السورمنالقبليةالغربيةالزاويةوراءواقعة2(

اليبوسيين.عهدعلىبنيتالتيالقديمةالأبراجمضىفيماعليهاتقومكانتأساساتعلىمبنية

إلى1846عاممنبالقدسللانكليزمطراناًكانالنيغوباتصموئيلالمطرانالمدرسةهنهأسس

Bishopغوباتالمطارنمدرسة:تدعىولذلك9187 Gobats School

التجاريرتاثه.وحيفاويافاالقدسفيفروعئلاثةوله.(4591)نعواسيوسفأسسه3(

.والموظفون

منالشعبلقيا!ةيصلحوناشخاصاعدادوغايته.(4691)زيتبئرمنناصرموسىاسسه(4

دروسمنكبيرقسمعلىمناهجهويحتوي.والصناعيةوالتجاريةوالسياسيةالفكريةالنواحي

الحكومية.والوظائفالحرةالأعم!فيصفاتمنالإنسانإليهيحتاجماعلىويشتمل.القانون

شهاداتعلىمعهايحصلوندرجةإلىطلابهإيص!إلىيرميوهو.سنواتاربعفيهالدراسةملة

.(العامةالإدارةفيعلومبكالوريوس)ثرجةمنعلمية

،فسم!س!!
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كتاب.السفرادينالأولادكتاب.المزراحيينالأولادكتاب.الابتدائيةصوقولوف

منعيم.بيتكتاب.للبناترحافيامدرسة.(شعبتينذووهو)المزراحياتالبنات

لبلديةاالمدرسة.لعم!امدرسة.صهيوندروشمدرسة.ليمناأبناءكتاب

مدرسة.الاستعدادية(بغروت)مدرسة.الثانويةهاكرمبيتمدرسة.الابتدائية

دار.المزراحيينالمعلميندار.العبريةالتعليمدار.التربيةدار.الثانوية()معلى

مدرسة.صوماخرفقةمدرسة.(سالزبرغليسا)مدرسة.المزراحياتالمعلمات

موشه.زكرون:منكللألليهودأطف!بساتينتسعةوفيها.الصناعيةبصاليل

هايلد.بيت.شاؤلجبعات.صاثقكعون.يهودامحنة.موشهمذكرتموشهيمين

.ابراهامكرن

مدرسة.روتشيلدأفليناثيمدرسةهي،خصوصيةيهوديةمدارسعشروفيها

الزراعي.الحقلمدرسة.الاسرائيليالاتحادمدرسة.هوريفمدرسة.لثانويةالوماآ

المدرسة.الفنوندار.المعلماتدار.لتجاريةاالمدرسة.ليهوديةاالمدرس

.للبناتالزراعية

يهوديةمؤسساتتملكهاخصوصيةابتدائيةمدرسة94إلىبالإضافةهذا

و.للأيتامدوروست.المعلماتلتمرينودارين.ثانويةمدارس5وكذلك.نحتلفة

خصوصية.جميعها.للاطف!بستانا35ًو.التلمودلتعليمدارأ33

فيوالمعلماتوالمعلمينوالطالباتالطلابعددمجموعيليفيماوإليك

ذكرها:المتقدمالمدارس

معلمةطالبةطال!لعددا

10110284614الخصوصيةالاسلاميةالمدار7

009118616857ميةاالعربيةالمدار11

4311135531113926صيةاْالمسيحيةالمدار38

43045188277302العموديةديةاالمدار03

06635953362703الخمةاليهوديةالمدار96

8591711627714691085أ55

م!س!!،فسد
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:أخرىوبعبارة

المعلمكالمعلمونلبكلطاالطلابا

2035170231701153ن

341689031002782ن-

051 1 963 1 87201 1 67011 1 4411z

859711627714691085

جبلعلىواقعةإنها.(العبريةالجامعة:هيلليهودجامعةالقدسوفي

.الشرقفياليهوديةالثقافيةالمؤسساتأعظممنوتعد.الزيتون

Dr(شابيراهرمان)الدكتورهوتأسيسهافيفكرمناولإن . Hermann

Schapiraبين،الصحففينشريوم.بألمانياهيدلبرغجامعةفيالرياضياتاستذ

تراثهمتحفظجامعةإقامةإلىاليهوددعامقالاتسلسة،1884و1882عامي

الحديثة.العلميةنهضتهمفيوتسهم،القديموالأدبيالعلمي

ولكن،7918عامالأولالصهيونيللمؤتمرهذارأيهشابيراالدكتوروأبلى

.القولحدعندبقيتآراء

كي،الخامسالصهيونيالمؤتمريقنعأنوايزمانالدكتورحاول1091عاموفي

ولكن.يهوديةجامعةتأسش!بالإمكانكانإذافيماليقرردقيقةبلراسةيقوم

يدرسأنوعدبأناكتفىبل.للتصويتالاقتراحهذايضعلمهرتسلالدكتور

.العامالصهيونيالمجل!ساجتماعفيالمسألهَ

مكتباجنيففيوأسس،مساعيهوايزمنالدكتور1استأنفت2091عاموفي

الدكتورمعبالاشتراكبيانأونشر.العاليةللدراساتمؤسسةلإيجادالسعيغايته

الدكتوررفعالسنةنفسمنمايوشهروفي.فايولبروثلدوالدكتوربوبرمارتين

.بالقدسجامعةبتأسيسلليهودالسماحفيهايطلبللسلطانعريضةهرتسل

.القدسفيجامعةبتأسيسهرتسلالدكتورطلبرفضالسلطانولكن

تأسيسلأجلالمرسومةالخطةعشرالحاثيالصهيونيالمؤتمرأقر1391عاموفي

لفس،حدمو!وومو
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أوسيشكن،الدكتورالمؤتمرإلىقدمهطلبعلىبناءذلكوكان.يهوديةجامعة

.وايزمانحايمالدكتورذلكفيوعاضده

بناءعليهايقومالتيوالأرض،(1391)السنةتلكفي،اليهودفابتاع

وفي،للبناءالأساسيالحجروايزمانالدكتوروضع1891سنةتموز24وفي.الجامعة

الجامعة.تدشينتم2591نيسانأول

المدارسفيولا،الجامعةهنهفيلا،التعليمشؤونعلىتسيطرلاوالحكومة

لأنذلك.العربيةالمدارسفيالتعليمشؤونعلىسيطرتها،الأخرىاليهودية

اليهودية.الوكالةمقدمتهاوفي،اليهوديةالمنظماتعليهاتسيطراليهوديةالمدارس

تخصصهاالتيالمبالغمناليهود(حصة)علىالحصول!فيالوكالةهنهنجحتوقد

التعليممناهجوترسممدارسهاتديرفراحت.السنويةموازنتهافيللتعليمالحكومة

ونقلهمالمعلمينتعيينفيحرة(اليهوديةالوكالةأي)وهي.تشاءكمافيها

لامةسيطرةالحكومةعليهاتسيطرالتيالعربيةالمدارسمنالنقيضعلى.وإقالتهم

التيوهي.شاءتمتىوتقيلهموتنقلهم،والمعلماتالمعلمينتعينالتيفهي

اليهود.معالحالهيكما،خاصة(حصة)للعربوليسالتعليمسيرعلىتسيطر

للمدارسترسمهنهكانتفقد.الدراسةمناهج:كلههذامنوالأهم

فلا،اليهوديةالمدارسوأما.المنتدبةالحكومةعليهتسيطرمعينهدفوفقالعربية

برامجها.فيالحكومةتتلخل

مدير(4791)رأسهاعلىيقومالقدسفيالحكوميةالتعليمومصلحة

العامةالإدارةفيامرتهتحتويعمل.الانكليزرجالمنخمسةيساعده،انكليزي

عربوستة،مسلمونعربمنهمعشرإثنى:فلسطينياًموظفاًوعشروناثنان

وفيالبناتمدارسشؤونتديرانجليزيةمفتشةوهناك.يهودوأربعة،مسيحيون

عربوخمسة،انجليزمنهمثلاثة:وكاتبةكاتباًوعشرونسبعةالعامةالإدارة

.ويهوديان،مسيحيونعربعشروسبعة،مسلمون

القدسمدارسإدارةعنلامسؤولةبالقدسالموجوثةالحكوميةالاَلةهنه

فلسطينمدارسعلىالحكومةأنفقتولقد.كلهافلسطينمدارسبل،فحسب

جنيها521.561.1ً(4791/48)الانتدابسنواتمنسنةآخرفيالتعليموشؤون

قصس،لمحووسومو
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المعارفونفقات.جنيه660.563.24السنةتلكفيبلغتالتينفقاتهامجموعمن

الميزانية.فيالنفقاتبنودمنالئالثالبندتؤلفهنه

علىسيطرتها،اليهوديةالمدارسعلىتسيطرلاالحكوميةالآلةهنهولكن

عبثاًولكنهم،رفعهحاولواماوكثيرأ،الغبنبهذاالعربشعروقد.العربيةالمدارس

تضعان.ْالمنتدبةالدولةعلىيفرض)1(الانتدابصكلأنذلك.يحاولنكانوا

."...اليهوثيالقوميالوطنإنشاءتكفلواقتصاديةوإداريةسياسيةأحوالفيالبلاد

حسب.القدسمدينةفيالكائنةالكتبدوريليفيمالكنذكر4-دورالكتب

أجلمنالأفراديملكهاالتيالخصوصيةالمكاتبعدادهافيندمجولمقدمها

،الخاصاستعمالهم

فلسطينبحكومةالآثارمديرنشرةكراسعنالمعلوماتهنهمعظمأخذت

كثيرأشيئاًإليهاأضفتوقد.4591عامالقدسفيالتوجيهيةالصفوفلمصلحة

الخاصة.معلوماتيمن

اللغكعددالكتبتاريخالمكتبةاسمعدد

-.تأسيسها

الافرنسية،اللاتينية155800025المخلصالقديسمكتبة

بية.1،الايطالية

بية172500071".امكتبة2

العربية،،اليونانية18650005البطريريكيةمكتبة3

نسية1ْ،يةالاِْْذوكسيةالأر!

الفرنسية،0918100025الأثريةالانجيليةالمكتبة4

الألمانية،يةء..الانسيةالا.

الانكليزية،09180005جوربملقديساكنيسةمكتبة5

بيةولعرية،وا

العبرية،،الانكليزية0918000046العبريةالجامعةمكتبة6

الالمانية،نسية،الافر

بية.العر

الصك.هذاممْالثانيةالماثةاقرأ)1(

لفس،س!كل!مو
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01

12

13

14

15

16

17

المكتبةاسم

الروسيةالجمعيةمكتبة

ذوكسيةالارء

)1(الخالديةالمكتبة

الأمريكيةالمدرسةمكتبة

ليةاانخكفلألار

الإنجيليالألمانيالمعهدمكتبة

فيالمقدسةالبلادلدراسة

ا!ال!صر

الصناعيةبصليلمكتبة

الكليةخفالية)2(

البريطانيةالآثارمدرسة

اْراعةمصلحةمكتبة

المعارفمصلحةمكتبة

الحكوميةالقوانينمكتبة

العليالحكمة!تالعللىلة

الفلسطينىالمتحفمكتبة

تارفي

تأسيسها

0091

1091

6091

0291

0291

0291

0291

2591

8291

الكتبعدد

فيها

00012

0007

00014

0007

00

0036

0025

0003

00017

اللغك

بيةلعرا،لروسيةا

نكليزيةلاا،بيةلعرا

لفارسيةا،نسيةلفرا

لتركية.ا

لألمانية،ا0نكليزيةالا

لعرية.ا

نسية،لافرا،نيةلألماا

لةتلاا

الا!بتلةليةا

الانكليزية،

نسية!فالألمانيةالا

ليةلةخيف!الا

ليةلة!يت!الا

،العربيةالانكليزية

نسيةا!تفلاالعردة

الانكليزية،

العربية،الافرنسية

الألمانية.

وعمل.الخالديموسىبنتخديةالسيدةأمهبهتبرعتبم!الخالديراغبالشيخأنشأها)1(

منفيًا.القدسفييعيشيومئذوكانالجزائريطاهرالشيخالمرحومترتيبهاعلى

الكتببعضاليهودونهب(4791)واليهودالعرببينالقت!اشتدعندماالمكتبةهنهبعثرت()2

بعدالمدينةمنالعربيالجزءفيالرشيديةإلىنقلتفقدالكتبمعظماما.فيهاكانتالتيالقيمة

القت!.وقف

لقصس،مم!سومو
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81

91

02

21

22

23

24

25

26

27

28

المكتبةاسم

المسجدصهخدالأ

اليسوعيينالآباءمكتبة

نيومنمدرسةمكتبة

للارساليات

.طوريانغولبنجيانمكتبة

طوريانالبطريركاسم

ماديناثاران

الانجيليةالدراساتمكتبة

الفرنسيسية

بني)اورشليممكتبة

!ف

الشبانجمعيةمكتبة
المسيحية

علىالتمريندارمكتبة

الاجتماعيةالخلمات

شوقنمكتبة

الاحصاءاتمصلحةمكتبة

الأبحاثمعهدمكتبة

للوكالةالتابعالاقتصادية

ليهوديةا

تارخ

تأسيسها

2791

2891

2891

9291

9291

5391

3391

3491

3591

3691

3691

لكتباعدد

فيها

0018

0035

0003

00027

0005

00015

00022

0006

5004

0082

00

م!سو!،لقصس

اللغك

اليةت

نكليزية،لاا

نسية،لافرا

لية،لايطاانيةلمالأا

نية.لاسباا

بيةلعرا،نكليزيةلاا

الكتببعضوفيها

والألمانيةالافرنسية

والايطالية.

نكليزيةلا،الأرمنيةا

نسيةلافرا

نكليزيةلاا(تينيةللاا

نسيةلافرا،نيةلالماا

ليةلايطاا

نكليزية،لاا،يةلعبرا

نيةلألماا

بيةلعرا،نكليزيةلاا

نيةلالماا،نكليزيةلاا

الكتببعضوفيها

والعبريةالافرنسية

نمِةالتشكيةلمحد!و!

نيةLilا،العبرية

لةبالا
لةفالا

الانكليزية،
العبرية،الافرنسية،

الالمانية.
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اللغكعددالكتبتاريخالمكتبةاسمعدد

فيهاتأسيسها

العربية،الانكليزية،36910018الإذاعةمصلحةمكتبة92

لعريةالفلسطينيةا

الافرنسية.37910004الثقافيالمركزمكتبة03

.الا.

الالمانية،لعبرية،ا93910004يشورونمكتبة31

ية..ص.الا

ية.الاَالعرية،04910055العم!مكتبة32

ية.الا44910006َالريطاْامكتبة33

ية.ء،.الا.4491009عات.اةداءمكتبة34

أصابهاوقد،القديمةالأسربعضيخصأكثرهانذكر،أخرىمكتباتوهناك

منها:نذكرالبلاء.

وهي.السعودأبيآلملكالفخريةالزاويةمنقسماًكانت:الفخريلاالمكتبة

غنيةالمكتبةهنهكانت.قرونوسبعةنيفمنذالقدستقطنالنسبمعروفةعائلة

آلافعشرةبنحويقدرفيهاالكتبعددوكان.والفلكيةالدينيةبمخطوطاتها

.فبعثرت.بينهمفيماالمصنفاتهنهاقتسمواالعائلةأفرادأنكير.مصنف

رئيسوهوالخالديخليللشيخاالمرحومأسسها:الخالديم!خليلالشيخمكتبة

جوارهإلىاللهاصطفاه.الأعلامالأئمةمنإنه.الشرعيةالاستئنافلحكمةسابق

المخطوطاتمنكلهامخطوطآلافخمسةمنيقربمافيهاجمعوقد.4191سنة

القيمة.العربية

أحدعهدةفيالأكبرقسمهاكثيرةمخطوطاتفيهانفيسةمكتبة:البديريمكتبلاآل

ستمايةمنأكثرمنذالقدسقطنتالتيعائلتهأفنديمحمدالشيخالعائلةهنهأبناء

كتبها.بعثرتوقد.الشريفالحرمفيالبديريآلومكتبة.سنة

فيعديدةمصنفاتوفيها.لتاريخيةاالمخطوطاتبعضفيها،قطيئةآلمكتبلا

ذكروا.القديمةالعائلاتمنقطينةآلأصحابها.العمودببابواقعة.الرياضيات

كتبها.بعثرتوقد.للهجرةالتاسعالقرنمستنداتفي

،لفسم!س!مم!
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مغربيوهو.بالحدثلشهيرايحيمحمدبناأحمدلشيخاأسسها4الموقتآلمكتبلا

هـ-1181المؤرخةوقفيتهوفي.القدسمفتيمضىفيماكان.مراكشمنالأصل

كتبها،تبعثرت.زلطةألفوخمسينبتسعتركهاالتيالكتبأثمانقدرتأم767

فنقلهالجزائريطاهرالشيخالآخربعضهاوأخذ،الخالديةالمكتبةإلىبعضهافنقل

بدمشق.الكتبدارإلى

وفيها.تاريخيةوأخرىعلميةكتبفيها.قيمةمكتبةنهاإ،مخلصعبداللهمكتبة

السياسةاضطربتوعندما.جراحالشيخبحيمنزلهفيكانت.المخطوطاتبعض

نسفولما.الجديدالبابمنمقربةعلىالقربانديرإلىنقلتالتقسيمبسبب

.الأنقاضتحتالكتببقيت،القتالأثناءالديرذلك

لسور،اداخلبعضها.وافرنجيةعربية،التجاريةالمكتباتمنعددالقدسوص!

ببيعتعنيماومنها؟فقطالكتبببيعتعنيمامنها.خارجهالآخروالبعض

وإنا؟الكتبأنواعجميعبيعإلىبالإضافة،والقرطاسوالقلموالجلاتالصحف

ومكتبة،الكتبودار،المقدسبيتومكتبةالأندلسمكتبة:منهالذاكرون

لورنس،ومكتبة،النهضةومكتبة،المعارفومكتبة،صندوقةومكتبة،فلسطين

العالمية.والمكتبة،المنارومكتبة،اليرموكومكتبة،الشناويومكتبة

هنهإحلىفيوتجلهإلا،صيتهويذيع،الغربفيأوالشرقفييطبعكتابفلا

الحية.اللغاتببدىترجمأوكتبإذاسيماولا؟المكتبات

وهبهبمدأنشئ.وحفظهاالآثارعنللبحثحكوميمتحفالقدسفي4متاحفها

J.روكفلرالأمريكيلثريا()2791 .D Rockefellerالمشروعلهذاورصد

للتأثيثمليونونصفللبناءمليوننصفمنهاصرف.الدولاراتمنمليونين

المتحف.إدارةعلىريعهاليصرفبمليونانكلترابنوكفيواحتفظ.الكتبوشراء

.St.هاريسونالمسترالحكوميينالمهندسيينكبيرهوعمارتهتولىوالني B.ول

.Harrision,F. .R I. B Aكائنوهو.3891سنةللجمهورالمتحفوافتتح

الحيبين.منهأمتاربضعةبعدوعلى،للسورالشماليةالشرقيةالزاويةتجاه

والحجارةالنقولشمنقيمةمجموعةفيه.الساهرةوبابالجوزبواثيالمعروف

لقدس،مم!سومو
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الاَثارمصلحةأجنحتهأحدفيوتقومقيّمةمكتبةأيضاًوفيهالفلسطينيةوالآثار

.والاَثارالتاريخعلمفيالخبيرينمنوأكثرهموموظفيهبمديرهاالحكومية

عين(فلسطينعنالانكليزيرحلأنقبلأي)4891نيسان22وفي

انتدبهمااثنان،عضوأعشراثنىمنالمتحفهذاعلىأمناءمجلسالساميالمندوب

العربية،للجامعةتعيينهماأمرترك(أمريكيوالثانيبريطانيأحدهما)هو

المختلفة.الطوائفمنالآخرونوالسبعة،العبريةالجامعةتنتخبهوواحد

3391(هـ)1341سنةالاسلاميالمجلسأسسه(الاسلاميالمتحف)وهناك

منقيمةمجموعةعلىيحتوي.الأقصىللمسجدالتابعةالأبنيةمنلائقمكانفي

ماومنهاالكوفيبالقلمالعربيةالنقولشمنومجموعة،النفيسالقاشانيالخزف

منالمصنوعةالقديمةالنوافذمنونموذجان،الهجريالرابعالقرنأوائلإلىيرجع

منومجموعة،الصخرةقبةبرسمصنعمماالملونبالزجاجوالمرصعةالجاص

رقعلىمكتوبللهجرةالأولالقرنأواخرإلىيرجعبعضهاالشريفةالمصعف

.للهجرة521سنةإلىيرجعبعضهاالاسلاميةالنقودمنومجموعة،الكوفيبالقلم

ذلك.إلىوماالزجبيةوالأوزان،والنحاسيةالفضيةالدراهممنوافروعدد

القديمة.الاسلاميةوالأوانيوالبسطالطنافسمنومجموعة

بدءمنالقدسفيتسجلتالتيوالنواثيالجمعياتعددبلغ،وتواديهاجمعياتها

أدبيهومامنها.وعشرينوثلاثةالفين4591عامنهايةحتىالبريطانيالاحتلال

طائفيةلمصلحةتأسسماومنها،خيريهوماومنها،رياضيهوماومنها،وثقافي

الجمعياتهنهمنبالمئة85إن.يهوديةأومسيحيةأواسلاميةأكانتسواءبحتة

بالمئة03الفلسطينيةوالنواثيالجمعياتومن.أجنبيةبالمئة15فلسطينيةوالنواثي

يهودية.بالمئة35ومسيحيةبالمئة02واسلاميةمنها

علىتعملالجمعياتوهنه.لليهودأكثرهاتعاونيةجمعيةسبعونوفيها

المختلفةوالصناعاتوالمشاغلالمتبروأصحابوالعمالالعملأربابتكتيل

الاعتيادية،الشركاتمسجل،الأمرباث!فيتسجيلهايتولىكان.حقوقهموصيانة

.(التعاونيةالجمعياتمسجل)إلىالأمربهذاعهد3391سنةوفي

سدم!س!مم!،لقص
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الإخوانجماعة:المقدسبيتفيبالبنانإليهايشارالتيالجمعياتومن

المسيحيين.الشبانوجمعيةالمسلمين

فيتأسستالتيالجماعةعنمنبثقةفإنها4المسلمينخوانال!جماع!

مدرساًكان.(البناحسنالشيخ)ومؤسسها.0391سنةحواليبمصرالامماعيلية

لتأسيسهابهحداوالني.(العامالمرشد)وشممونه.بالامماعيليةالأميريةبالمدارس

الصحيح،التوجيهوتوجيههمالمسلمينجهودتوحيدإلىترميذهنهفيخطرتفكرة

مثلهمتحقيقسبيل!االأمامإلىقدماًوالمضيبهميحيقالنيالشردرءمنليتمكنوا

العليا.

كثيروناتباعلهاوصار.مصرأنحاءجميعفيانتشرتأنالفكرةهنهلبثتفما

.المجاورةالاسلاميةالبلادإلىتسريهيوها.بالملايينيعدونومؤازرتهم

منورأت4591سنةبالقدس(المسلمينالإخوانجماعة)تأسستولقد

بعملها.المضيعلىشجعهامالهالمجاورةوالمدنالمقدسبيتسكانتشجيع

منآلافآنذاكلوائهاتحتينضويأصبحأنإلىواتسعت.وكبرت.فمضت

يونسوخانونابلسواللدوالرملةوغزةيافافيمثلهاجماعاتوتأسست.المسلمين

.البلدانمنوغيرهاوسلوانوعكاوالناصرةالسبعوبئر

M..03:لتاليةابالأحرفعاثةليهاإويرمزون8المسيحيلاجمعيلاالشبان .C A

جمعيةغرارعلىتأسستإنها.1876عامحواليالقدسفيتأسستجمعيةوهي

النيالأساسيالقانونمنثابتهذا.1844عامحواليبلندنالمسيحيينالشبان

.1878يناير8بتاريخكنعانتوفيقالدكتوروالدكنعان.بالقسوضعه

Georgeويليامسجورجانتخب0918نوفمبر01بتاريخ Williams

تبرعوقد.لها،رئيساً(1844لندناالعالمفيالمسيحيينللشبانجمعيةأولمؤسس

عربي-انكليزيفرع:فرعينذاتيومئذوكانت.وفيرةبمبالغالقدسلجمعيةهذا

المركزيةالجمعيةعنالعربيالقدسفرعانفصلثم.يهوثيانكليزي-وآخر

مستقلاً.وأصبح،دستورألنفسهفوضع()2918

تابعةالكتبلبيعدكانفيتجتمع،تأسيسهاعهدبدايةيا،الجمعيةكانت

العمارةمنالعلويالطابقإلىانتقلتثم.يافاطريقعلىبالقدسالتبشيرلجمعية

،لقصسم!س!لح!
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ماملا.طريقعلىدكانإلىانتقلتثم.الروملديروالتابعةالخليلببابالكائنة

انتقلت9091سنةوفي.يافاطريقعلىباركلسبنكتجاهالقائمةالعمارةثم

عمارةإلى(0291)ثم.ماملاإلىالمؤديةلطريقاثهاليالكائنةالعمارةإلىا-لمحمعية

يافا.طريقعلىكائنة

Mrثورنستوارتمسترالجمعيةسكرتيركان9091سنةوفي 0 Stuart

Donnithorne002إلى04منأعضائ!،عددازدادعهدوعلى.

مدينةفيأبوابهاالجمعيةأغلقت(1491)الأولىالعالميةالحربنشبتولما

الجيشصفوففيتعملوراحت،الأتراكلريبةنفسهاتعرضأنخشيةالقدس

الجيشاحتلهاالتيالحطاتفيكيانهافأثبتتفلسطينفتحاعتزمالذيالبريطاني

يونس،وخان،ورفح،والعريش،والمزار،العبدوبئروالرومانيالقنطرةفيالمذكور

مقرهافيعملهاتستأنفراحتالقدساللنياللورداحتلوعندما.البلحودير

الأشخاصارشاديومئذأغراضهاأهممنوكان.الحربنشوبعندتركتهالني

الأثريةوالأبنيةالأماكنإلىالامبراطوريةأنحاءجميعمنالقدسإلىيفدونالذين

المقدسة.المدينةفيالكائنة

Dr..حس!+"تم!هارتالدكتورالجمعيةسكرتيريةتولى0291في . A

عهدهوعلى.الشماليةأمريكافيالمسيحيةالشبانلجمعياتالدوليةاللجنةسكرتير

Jamesجارفيبيكننيوجيمسمستريدعىلهصديق(2491)تبرع New Benig

داربناءلأجلالازمبالمبلغبأمريكانيوجرسيأعمسالمنمونتيلرمدينةمنلى4!أمماكا

(4691)سنةالجمعيةفيهاأقامتالتيالدارو!يالحديثالطرازعلىللجمعية

الحيوفيالمدينةمنالقبليةالغربيةالنديةفيجوليانشارععلىاحمهاوحملت

بالنيكيفورية.المعووف

ملكاًالأصلفيكانتالمسيحيينالشبانجمعيةدارعليهاتقومالتيالأرضإن

فيالمسيحيينالشبانلجمعياتالدوليةاللجنةاشترتها.الأرئوذكسيالروملدير

المليالمجلسالهبةهنهفياشتركولقد.القدسجمعيةإلىوهبتهالْمالشماليةأمريكا

مانشستر.يهودمنوفريقالبريطاني

،لقصسم!سومم!

http://www.al-maktabeh.com



وضع2891تموز23وفي،الحفرعملياتبدأت2691أغسطس23في

والمهندس.للبناءالأساسيالحجرلفلسطينالثانيالساميالمندوببلومواللورد

Artherنيويوركمنهارمونلومكيسآرثرالمسترهوالبناءأمرتولىالني Loomis

Harmonالشبانلجمعياتالتابعالهندسيالمكتبهذاعملهفيساعدهولقد

التيالحليةوالهيئةالإدارةمجلسوأعضاء،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالمسيحيين

هارتالدكتوراعتزلعندما.البناءأعمالعلىالإشرافلأجلالقدسفيألفت

لاطوفنيقولايالمسترمساعديهأحدبالوكالةالسكرتيريةتولى0391فيالعمل

r . Nicholas M. Lattofوالدوالمسترالسنةنفس!وفيأصالةتولاهاثمول

Waldoهاينريخ .H Heinrichs

منها.غرفةمئةتحتويإنها.آنذاكالمدينةعماراتأجملمنالجمعيةدارإن

ذات)64غرفة82وفيهماالزائرينلنزولالمخصصانوهماالعلويانالطابقان

منكافوعدداستقبالغرفةمنهماكلوفي.(سريرينت18lSوواحدسرير

.والحماماتالمراحيض

أنحاءجميععلىمنهالمرءيشرف(المسيحبرج)يسمونهمرتفعبرجوللبناية

نقشتوقد.طنونصفطنايزنأكبرها،جرساوثلاثونخمسةلبرجاوفي.المدينة

التالية:الكلماتعليه

.61السلامالأرضوعلى،العلىفيدثهالمجد01

وقاعة.والجلوسللقراءةعديدةوغرف،ومعبد،وجميلواسعبهووفيها

الرياضيةللألعابوغرف.مقعدأَوسبعينواثنينستمايةفيهاللمحاضراتواسعة

طولهللسبعةوحمام.القيمةالكتبمنمجلدألفوعشروناثنانفيهاومكتبة

ألفوخمسينلخمسةويتبع.وتسعةأقدامأربعةبينيتراوحوعمقه،مترأعشرون

.الجالوناتمن

كنائسأكثرنسقهعلىبنيتاالنيالقديمالبيزنطيالطرازمنوالبناء

نقشتولقد،الحديثالعصروطلباتيتلاءمالتعديلمنشيءمعالأدنىالشرق

فيالمنتشرةالثلاثةالأديانتمثل،التاليةالثلاثةالكتاباتالأماميةواجهتهعلى

وهي.القدس

،لقصسم!س!لمح!
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.(العربيةباللغة)اللهالاالهلا

.(العبريةباللغة)اللهالالااله

.(الأراميةباللغة)اللهالاالهلا

فيالمسيحالسيدحيل!تمثلوصورالإنجيلمنكثيرةآياتالعمارةداخلوفي

نواحيها.أكئر

البريطانية،الاَئارمدرسةمنها،الآثارعنللبحثعديدةجمعياتوهناك

الفلسطينيةالاَثارعنالبحثوجمعية،البريطانيةالآثارمدرسةعنالبحثوجمعية

The Pal . Exploration Fund The British Sch . of Archeologyوالمدرسة

Ecoleالقديمةوالأثارالتوراةعنللبحثالافرنسية Biblique et Archeologique

.FrancaiseشيكاغولجامعةلشرقياوالمعهدThe Oriental Institute of The

Uneversity of Chicagoالاَثارعنللبحثاليهودية-والجمعية،العبريةوالجامعة

آثارعنللبحثالألمانيالإنجيليوالمعهد،الألمانيالشرقيوالمعهد،الفلسطينية

Deutchesالمقدسةالبلادفيالوسطىالقرون Evangelishes Institute r

Altrerthum wissenschaft des Heiligen Landesللبحثالأمريكيةوالمدرسة

Americanالشرقيةالأثارعن Scool of Oriental Research.

الاكارالشرقية4عنللبحثالامريكيةالمدرسة

Drروبنسونادواردالدكتوريدعىأمريكيعالمالقدسهبطم1838عامفي

Edward Robinson.الملازمهبطها1848عاموفي.ثارهاآبدراسةاهتموقد

.Wmلينش .F Lynchالأردنواثيلتدرسجاءتأمريكيةبعثةرأسعلىوكان

الدكتوريرأسهاالتيالفلسطينيةالأمريكيةالبعثةهبطتهاثم.الميتوالبحر

Drهتشقوقد.روزويل . Roswell D. Hitchcockفيالالهياتكليةرئيس

المتحلة.الولايات

تأسيسعلىوزملاءهأصدقاءهيحثThayerثايرالاستاذقام5918عاموفي

ينقضيكادومانداءههؤلاءفلبى.بفلسطينالشرقيةالآثارلدراسةأميركيةمدرسة

يديرهاوكان(م0091)المدرسةتأسستحتىأعوامخمس!النداءهذاعلى

لفس،سومم!مو
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.Drتوريكتلرشارلالدكتور Charles Cutler Torreyمنمجلسبرعاية،ييلمن

والمال:بالعونأمدتهاالتيوهيذكرهاالآتيالثلاثةالجمعياتيمثلونالأمناء

الأميركيةالآثارجمعيةأ(

الأمريكيةالشرقمِةالجمعية2(

الأدبيةالتوراةجمعية(3

9291إلى0291سنةمنلبرتآف.ويليامالدكتورالمدرسةهنهإدارةتولىثم

.3691إلى3391!سنةومن

Robertهاربرروبرتالأستاذتولاها9091سنةوفي F . Harberجامعةمن

المدرسة.عليهابنيتالتيالأرضاشتريتعهدهوفي.شيكاغو

.بنيسجيمسالدكتوربفضلالجديدالمدرسةبناءأنشيء2591سنةوفي

Dr. James .B Nies.منجناحالبناءذلكإلىأضيف3191عاموفيوقرينته

المدير.لسكنمنزلاالجناحهذاواتخذ.القبليةالنعية

بقعةأجملفي.دونماتأربعةمسعتهاالأرضمنقطعةعلىأقيمتوبذلك

تداركماتدار.الشمالإلىالساهرةبابمنميلربعبعدوعلى.المدينةبقاعمن

الأهليةالكلياتمنوجامعةكليةستونإدارتهافيويشترك.التعاونيةالجمعيات

معيناًمبلغاًمنهاواحدةكلوتدفعكنداوفيالمتحدهالولاياتفيالعلميةوالجامعات

ألفوخمسينبمئتينروكفلرمؤسسةتبرعت9291سنةوفي.سنةكلفيالم!من

.دولارألفوخمسينبثلاثمئةنفسهاالمؤسسةتبرعتأ939سنةوفي.دولار

الكتبخلاهذا.مجلدوخمسمئةآلافثمانيةعلىتحتويمكتبةالمدرسةفي

فيهينزلنزل!وفيها.نفسهالبناءفيوالموجوثةالبريطانيةالآثارمدرسةتخصالتي

بقصدالمقدسةالأرضيهبطونالذينذكرهاالمتقدمالجامعاتوطلابالعلماء

لمَديمة.اثارهاآثراسة

واضحةأخبارعلىالقديمالتاريخكتبفينعثرلم:ومستشفياتهاالقدسأمراض

ماخلا؟ديارمنجاورهاوفيماالقدسمدينةفيمعروفةكانتالتيالأمراضعن

وباءأنه،بقولهميصفونهالأقدمونوكان.(الطاعون)انتشارعنوهناكهناقرأناه

!و!م!!،لفس
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وكانوا(الكوليرا)و.والأبدانالأمزجةبهتفسدخبيثةالحرارةشديدهحمىذو

هناانتشر(وباء)عنممعناماوكثيرأَ.البطنانطلاقوهي؟الهيضةيسمونها

كانإذاوما.!الوبأنوعالمؤرخيذكرأندون.!السكانعلىوقضى.!وهناك

تشيرأرقامعلى،نعثرلمأناذلكإلىأضف..!سنينبضعقبلحدثالنيالوبأ

علىقضىالوباءأن:قولهملسوىالسكانلهتعرضالنيالخطرمبلغإلى

..!كثيرخلق

م1468هـ-873عامأحداثذكرعندماالدينمجيرقالهما،مثلاذلكمن

فيعامئذتفشيالوباءان.8:قالإذ.(الجليلالأنس)كتابهمن621الصفحةفي

هوالوبأمننوعأييذكرولم..!.ْعظيمضررالناسفأصاب،القدسمدينة

كانواالأمواتوأن،يوماًأربعيناستمر(الوباءأي)أنهقالوإن؟أصابهمٍالني

حيثالمقابرإلىينقلونهاكومن،الصخرةصحنإلىويحملونليلايغسلون

.يدفنون

هـ881سنةأحداثذكرعندما-كتابهصفحاتمنأخرىصفحةفيوعاد

تسعةواستمر،السنةتلكفيبالقدسانتشرالوباءأن.ْ:فقال-م1476-

.8.كثيرخلقجرائهمنومات.شهور

مرضهعنالناسفيسأل،الأمراضمنبمرضنحبهيقضيالمرءكانماوكثيرأ

يكونوقد..!فمات.!بطنهأوجعه:لهمفيقال؟موتهإلىأدتالتيالأسبابوعن

منآخرنوعأيأوالكبدأوالمرارةأوالأمعاءأوبالمعدهصلةهذاالبطنلوجع

تكنلمالتيالأمراضمنذلكإلىوما..والسرطانالسلأو..الباطنيةالالتهابات

بأممائها.الزمنذلكفيمعروفة

مدينةفيهاعرفتمرةأولوكافت(إحصاء):لهيقلشيءثمةيكنولم

العشرين.القرنأوائلفيذلك،كانعلميةبطرقوالوفياتالمواليداحصاءالقدس

الصحةلدائرةالرعيةالسجلاتمناقتبسناهاأرقامأيليفيمالذاكرونوإنا

مدينةفيغيرهامنأكثرالمعروفةالأمراضوعن،والوفياتالمواليدعنالحكومية

عددفي،جرائهامنوماتوابهاأصيبواالذينالأشخاصعددوعن،القدس

السنين:من

م!سو!،لقطس
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2891039113391المرض

اصابكاصابكاصابك

وفيكوفيكوفيك

172114611181981154127الصدريةالنزلة

1226376526857الرثوىالتدرن

927132116471241111التيفوئيد

1741311581517027الزهرىمرض

5316136161449الحمره

86141191811129الحصبة

5961571136الديزنتارية

282171317الخانوقداء

453-014115الديكىالسع!

147418النفاسيةالحمى

-ا---الالتهاب

السحائى

72213فىالحادالالتهاب

الأعصاب

31312الكزاز

-31417الجذا

و،الانفلونزاأيضاالأمراضمنالقدسوتعرف

.لتيفوسواوالملارياوالجمرة،بالمالطيةالمعروفة

الأجناسلجميعوالوفياتالمواليدنسبةيليوفيما

:المقدسبيت

3591

بكاصا

وفيك

157631

52164

27327

79

85118

2014

312

4601

14

68

44191

3791

بكاصا

وفيك

1281126

20147

36621

431-

21

925

354

279

05

73

22

!

والحمى،القرمزيةالحمى

فيعاشتالتيوالطوائف

لقصس،مم!سومو
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فيكاأليداعا

25911233711435

2691192541164

279127253914

28911079211454

92911830311327

039110321281

31911338511337

32911326511485

3391203413015

3491193481016

3591173938018

369177930116

379134411311

38911090411691

:القدسفيتعيشالتيالطوائفلجميعالأطفلوفياتنسبةيليوفيما

الألف.125157

الألف.126111

الألف.1271012

الألف.1281123

الألف9121010

الألف.013179

الألف.131401

اللف13211170

الألف.133701

الألف.1341501

الألف.135139

الألف136690

الألف.137129

الألف138190

مه،لقصموصو!
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سابقةمواضعفيذكرفقدالمستشفحِا!عنوأما.الأمراضعنهذا

الفاطميةالعهودفيسيماولا.تاريخهافيالقدسعرفتهاالتيالمستشفيك

القدسمدينةفيأليصتالتيالمستشفياتاممديليوفيما.والصلاحيةلميبيهَوالص

.4791عامإلىقائمة".!-و"،

الشرقمنحنوموا!يعلىمطل.العيونلأمراض:يوحناصرمستشفى

السكةمحطةتربطالتي)1(الطريقمتتصففيواقع.الشممدمنالسلطانوبركة

.السورداخلالقديمةبالمدينةالحصرسوقفيفرعوله.الخليلببابالحديد

العهدمنذهنكمغروسةكانتنواتهانقولويخا.الصليبمِنزمنفياسس

لمدينةأ!ىومد.م1882عامفيانشئفقدالحطةطريقعلىبناؤهواما.البيزنطي

.العيونأمراضحيثمنسيماولا،جلىخدماتضياعمنجاورهاوماالقدس

بل!فيكانواأنبعدألفاًوخمسينمئة)4691(عامكلفيفيهعولجواالذينعدد

The:يسمونها.بريطانيةجمعيةوتديره.ألفاًعشرسبعةتأسيسه Order OF The

Hospital Of St. John

9185سنةالروسبن!.السورخارجالمسكوبيهَفيواقع:الروسيالمستشفى

يقومبناءأولوهو.روممياابناءمنالحجبقصدالقدسإلىيفدولمنلأنفسهمبنوه

ذلكقبلمحصورةالقدسوكانت.العثمانيالعهدأواخرفيالسورخارج

.الأسوارضمن

)1791(البريطانيينبيدالمَدسسقوطبعدفلسطينحكومةاتخذته

التاريخ:ذلكبعدعليهاطلقوقد.أجمعينللناسصارثم.لموظفيهامستشفى

خمةعمارةلهمأعدتفمَد،البريطانيينمنالمرضىوأما..الحكومةمستشفى

.الشرقمنالمسكوبيةبابيحانب

واقع.المجذومينلمداواةمخصصالبرصمستشفىوش!مونهالمورافيالمسصشفى

منكنعانتوفيقالدكتورإدارتهعلىأشرف.الألمانيةوالكولونيةالطالبيةحيبين

فيبنتهوقد.القدسلبلديةوالبندبلنلنالمورافحِةالجمعيةباسمالمقلسبيتأطباء

بالمل.الحكومةوتمله.1867عام

(.1882)الثانيالحميدعبدالسلطانإياهامنحهمالمستشفىهذاعليهابنيالتىِالأرض)1(

،لفسم!هصو!
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عامبني.لويسىالقديس!مستشفىأيضاًويسمونه:الافرنسيالمستشفى

الجديد.البابعندالسورمنخطواتبضعبعدوعلىالمدينةكاليواقع.0188

بالم!.الفرنسيةالحكومةوتمله

.لندنيهودجمعيةمستشفىأيضاًويسمونه:الانكليزيةالإرساليةمستشفى

.1887سنةحواليذلكوكان.بلايتبويهامفرنسيسجورجالانكليزمطرانبناه

إنه.تنصيرهميرادالذينأولئكسيماولا،اليهودمساعدةلأسيسهمنوالغاية

المدينة.غربياليهوديةالأحياءوسطعكاشةالنيحيفيواقع

المؤديةالطرقمفترقعند.المدينةفيالمستشفياتاكبرمن:الألمالْيالمستشفى

مستشفى:المقادسةوشمميه.4918عامبني.العمودوبابوشنلررحافياإلى

فيأغلق.عثمانياًمجيدياًريالأيدفعأنعليهكانيدخلهمريضكللأنذلكالمجيدي.

لجنودهم.مستشفىالانكليزاستعملهالأولىففي.والئانيةالأولى:العالميتينالحربين

عسكرية.ثكنةالئانيةوفي

إلىالمؤديةالطرقمفترقعند..بولسالقديسطريقيقع:الإيطاليالمستشفى

أكبرمنإنهم0191عامحواليبنيمياشورموحيالخليلوبابالعمودباب

جميععلىيطلبرجوله.السورخارجالجديدهالمدينةفيالقائمةالمستشفيات

المدينة.أطراف

إلىالمؤديةلطرقامفترقعند.الالامدربعلىواقع:الهوسبيسمستشفى

فرنسوالامبراطورهمنزلاالنمسويونالأصلفيبناه.الوادوحارةالعمودباب

يستعمللمولكنه.9186سنةالقدسزارعندماليلةفيهناموقد.جوزيف

البريطاني.الاحتلالأواخرفيإلاكمستشفى

صفافا.بيتأراضيفيفلسطينحكومةبنته:صفافابيتمستشفى

الطرقمفترقمنقريمبسامكانفيواقعإنه.الساريةالأمراضلمعبةوخصصته

.والقدسلحموبيتصفافابيتإلىالمؤدية

نذكرمنها؟،مستشفياتالقدس!ؤولليهود

جمعيةأسسته.والمعتوهينللمجانينملجأعنعبارةإنه:المجانينمستشفى

هذاكانإذاإلا،المرضىمنأحدأفيهاليهوديقبللا.نشيمعزراتتدعىيهودية

لقصس،مم!سومو
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برحافيا.المعروفالحيفيالقدسغربيواقعوهو.جنسهمأبناءمن

منالمرضىفيهيقبللحمبيتفيواقعللمجانينمستشفىوللحكومة

.الأجناسجميع

الاحتلالقبلكان:هداسامستشفى:بعدئذمميوقد:روتشيلدمستشفى

ولكنهم،الحبشوكنيسةالمسكوبيةبعد،السورخارجعمارةفييقومالبريطاني

فيذلكوكان.الزيتونجبلعلىبنوهاضخمةعمارةإلىنقلوهالاحتلالبعد

المدينة.فيالقائمهالمستشفياتاكبرمنوإنه.البريطانيالاحتلالأوائل

وكان.(صهيونلمعنااتدعىيهوديةجمعيةأسسته.للعيون:تيخومستشفى

علىأطلقوافقدتيخو،يدعىللعيونطبيبيديرهكانولما.6091سنةفيذلك

إلىالمؤديةالطرقمفترقعند،الإيطاليالمستشفىقبالةواقعإنه.أيضاًالمستشفى

.جراحلشيخوامياشروم

نذكرمنها4.أخرىمستشفياتوهناك

ومستشفى.سادوفسكسومستشفى.لادخمزغابومستشفى.وغمستشفى

وهو)الأخيرالمستشفىإلا.السورخارجالمدينةغربيواقعةكلها.خوليمبيكو

الألماني؟المستشفىقبالة،السورخارجأحدهما:فرعينلهفمان(خوليمبيكور

.السورداخلاليهوثيالحيفيوالآخر

فرعإنها.العربيةالطبيةالجمعية)يسمونهاطبيةجمعيةاليومالقدسوفي

فيإنها.4491عامتأسستالتيالفلسطينيةالعربيةالطبيةالجمعيةفروعمن

ابتداءفي،فيهاتأسستفقد.القدسفيكانتالتيالطبيةالجمعياتوليدةالحقيقة

الطبيةبالجمعيةآنذاكتعرفكانتطبيةجمعية،الحاليالقرنمنالرابعةالحقبة

(9391)الثانيةالعالميةألحربنشبتوعندما.الأمريكيةبيروتجامعةلخريجي

تضمجمعيةتأليفتقرر4491عاموفي.العربيةالطبيةبالجمعيةتعرفأصبحت

الفلسطينية(العربيةالطبيةاجمعية)هنهوأعيتالفلسطينيينالعربالأطباءجميع

المدنوبعض،وغزة،ونابلس،وبافا،وحيفا؟القدسفيفروعولها

.الأخرىالفلسطينية

اللجاني.طاهرمحمودالدكتورسرهاوأمين،كنعانتوفيقالدكتوررئيسها

،لقطسم!س!!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والنصفالعربيةباللغةنصفها.شهرينكلثامرةتصدرمجلةولها

بالانكليزية.الآخر

فيعقدتالتيالسنويةالطبيةالمؤتمراتجميعياالجمعيةهنهساهمتوقد

العربية.العواصم

أجلمنالعالمفيالطبيةالجمعياتمنكثيرمعفاشترك!دولياًبهاواعترف

البشر.خير

.انكليزيمديريديرها.(العامةالصحة)بتعنىمصلحةالقدسوفي

.وبهودومسيحيونمسلمون:فلسطينيونأطباءيساعدهمبريطانيونوأطباء

سنينمنسنةآخروياكلهافلسطينفيالمصلحةهنهنفقاتوبلغت

حيثمنالرابعهوالبندوهذا.جنيها644.011.1ً(4791/48)الانتداب

السنة.تلكفيالحكومةتكبدتهاالتيالنفقاتبنودبينالضخامة

القديمةالمدينةفيالأقذارولتصريف،عشرالتاسعالقرنأواخرفي:القدسمجاريمما

وظل.سلوانعندينتهيالرومانأنشأهالذيالمجرىهذاوأن،قديمٍمجرىهناككان

بابعندالطريقمنجافبفانخفض،القدرشاءأنإلىغامضاالمجرىوضع

تسعىالبلديةقامتولما.()3191والمطارالسيولبفعلالغبربمنالقطانين

عمقعلى،عثرواأنإلىالأرضفييحفرونعمالهاظل،المنخفضالمكانلتعمير

الأرضمنقطعةعلى،الأرضسطحٍمنالمترمنمئةمنجزءوتسعينمترين

بينيتراوحالبلاطةطول.جيدأَصقلاوالمصقولبالمزيالمعروفبالبلاطمرصوفة

شارعمنجزءإنهافاعتقدوا.المترالمئةمنجزءأثلاثونوممكهاالمتروالنصفالمتر

صنعمنأنههناكوجدوهالنيالفخارنوعومنحجارتهمنعرفوا،قديم

وظلوا.نفسهالمكانفيبالحفريتعمقونواحواثمللميلاد.الرابعالقرنفيالرومان

ولكن.بالبلاطمرصوفأيضاًوهذا.آخرشارعآثارعلىعثرواأنإلىيحفرون

متران،والأسفلالأعلى،الشارعينوبين.الأعلىالشارعمنصقلاًأقلبلاطة

المتر.منمئهمنأجزاءوعشرة

الغربية،النميةمنالأسفلالشارعجانبعلى،وجدواأنهمذكرهيجدرومما

،لقطسملاس!لمحوو
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صنعمنإنه،هناكعليهعثرواالنيالفخارنوعومنحجارتهمنعرفوامجرى

الميلاثي.الأولالقرنفيالرومان

،والأمطارالسيولوبفعلالمغاربةبابمنبالقرب،حدث4291سنةوفي

عمالهاعثرالمنخفضالمكانتعميرفيالبلديةشرعتولما.الأرضفيآخرانخفاض

.انفاقثلاثةذلكأثرعلىفحفر.ذكرهالمتقدمالرومانيالمجرىمنآخرجزءعلى

وإلىالخاتونيةمنالغربإلىالكائنةالسعةفي،السوربداخلالأول

إلىالحرمجدارمنتقريباًمترمئةبعدوعلى،المغاربةحارةمكانمنالجنوب

بابمنالغربوإلى،الداخلمنللسورالحاذيةالأرضفيوالثاني.الغرب

.الأولالنفقمنمترمئةبعدوعلى،ذكرهماالمتقدمالنفقينبينوالثالث.المغاربة

الأولالنفقينفيعثرواولقد.القبليةالنديةمنالمدينةسورخارجوالرابع

3191سنةالقطانينبابعنداكتشفااللذينوالمجرىالشارعآثارعلىوالرابع

المتقدمة.الأسطرفيذكرهماتمواللذين

وهو.المترمنمئةمنجزءاَوثلاثونأمتارعشرةفعرضهالشارعأما

جانبيهوعلى.جيداَصقلاوالمصمولبالمزيالمعروفبالبلاط،قدمناكما،مرصوف

ثلاثونعرضهبسيطتجويفعنعبارةوهو،الأمطارمياهفيهتسيلمفتوحمصرف

المتر.منمئةمنجزءأ

بالصخر.محفوروالآخر،الكلسيةبطجارةمنهالأكبرالشطرفإنالمجرىوأما

وتكوينهاالمدينةلوضعكانأنهفيشكولا.ونصفمتروارتفاعه،مترعرضه

كانوما.المدينةفيالمنخفضةالأماكناتبعأنهإذ.تخطيطهفيكبيردخلالطبيعي

التروبين(واثي):بيومئذيسمونهكانواالنيالواثيمنانحفاضاًأكثرمكانهناك

منالمدينةيقطعالقديمالرومانيالمجرىأنأخرىوبعبارة.(الواد)يسمىوبقي

السلسلةوبابالوادبحارةيمرئم،العمودبابعندفيبدأ،الجنوبإلىالشمال

المدينة.قبليبسلوانالمعروفةالقريةعندينتهيأنإلى،المغاربةوحارة

أحياءوبينبينهماتصلفرعيةمجارلهوكانت.الأساسيالمجرىهوهذا

التيبالدرجةوالضخامةالحجممنليستالفروعهنهلكن.الأخرىالمدينة

المتقدمة.الأسطرفيوصفت

،لقطسم!س!مم!
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الحجارةمنظهرولقد.قرناًعشرخمسةقرابةالمجرىهذامنالمدينةانتفعت

وهناك.وتكرارأَمرارأَ،الرومانعهدبعد،رممأنهبنائهفياستعملتالتيالمتنوعة

الفسحِبعدوإبقائهصونهعلىعملتوالترميمالتجديديدأنعلىتللآثار

أيضاَ.تراكوالأوالمماليك،الأيوبيينزمنوفي،الصلييالعهدوفي،الإسلامي

التغييرمنشىء،ترميمهأثناء،أصابهالأساسيالمجرىأنعلىالآثارتلكودلت

.البناءونوعالانجاهحيثمنوالتبديل

باببينوالكائنالجديدهالمدينةمنالسوركاليالواقعالقسمأنوبظهر

الزكي،العهدأواخرفيكان،وسعيدبسعدالمعروففالكرموالمصرارةالعمود

.ذكرهالمتقدمالرومانيبالمجرىمرتبطاً

عامثذفإنشيء.0291سنةحواليالحديثالطرازعلىمجارببناءبوشرولقد

المذكورالبابمنميلنصفبعدعلىاللنيوفندقالخليلباببينالواقعالقسم

القديم.بالجرىاتصالهتمالخليلبابوعند.الغربإلى

الشماليةالمنطقةفيواسعمقياسعلىالعموميةالمجاريبإنشاءشرعئم

بيت،ميشورم:ذكرهاالآتيالأحياءعلىتشتملالتيالمنطقةوهيالغربية

روحاما،،تشانسلورشارعالحبسطريق،رصاصكرم،شنللر،بيناشارع،اسرائيل

القسمالتجاريوالمركزالأمريكيةالقنصليةداربينالواقعالقسم،ماملاشارع

الكائنالجوزواثيمنقسم،يافاشارعمنالخليلوبابيهودامحنةبينالكائن

المعروفالجيشمعسكربينالكائنةالمنطقة،الفلسطينيوالمتحفالزيتونجبلبين

.السلطانوبركةلحمبيتطريقعلىاللنيبكمب

عنديبدأ؟الأقذارلتصريفكبيرمجرى،3891سنةحوالي،البلديةوحفرت

وجبلالفلسطينيالمتحفبينالجوزبواثيفيمر،السورخارجمنالعمودباب

واثيعندينتهيأنإلى،قدرونفواثي،الجسمانيةباتجاهيسيرهناكومن،الزيتون

.سلوانقريةقبليالسواحرة

ستة()4791آنذاكالقدسمدينةفيالكائنةالمجاريطولكانولقد

داخلفيستة)القديمةبالجاريالمعروفالنوعمنمنهاثمانية.مترأكيلووخمسون

الحديثة.بالمجاريالمعروفالنوعمنمنهاوأربعونئمانية.(خارجهفيوإثنانالسور

،لق!سموسوكلوو
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مصنوعةقساطلعنعبارةوهي.القديمالرومانيبالمجرىمرتبطةالحديئةوالمجاري

والعشرينوالأربعبوصاتالستبينيتراوحقطرذات،المدهونالخزفمن

وألمانيا.انكلترامنبهاأتي.بوصة

الفرعيةالمجاريوأما.البلديةأموال!منالعموميةالمجاريإنشاءعلىوينفق

ولا.المنازلأصحابعليهاالإنفاقفيتولى(العموميةبالمجاريالمنازلتربطالتي)أي

هيوإنما.العموميةبالمجاريالفرعيةالمجاريربطتلقاءرمماًأواجرأَالبلديةتتقاضى

تلقاءالمخمنةالإجارقيمةمن2%قدرهمعينأرمماًالساكنمنتتقاضى

الصيانة.أعمال

منمصنوعةوهنه؟والأمطارالسيوللتصريف،هنهغير،مصارفوهناك

المدينة،داخلفي،تختلفوهي.الواحدالمترعنممكهايزيدلا.المسلحالاممنت

الحالاتبعضفيأبدوافقدالمدينةخارجوأما.الأقذارمجاريعنكليأاختلافاً

.الأقذارومجاريالمياهمصارفلّوحيد

تجدهاقدالتيالقليلةوالصناعات.الصناعيةالمدنمنالقدسليست:صئاعاتها

البلادمصنوعاتتستهلكأنهاغير.السعليةالمدنمنغيرهامناتقاناًأقلفيها

وفي.والاجتماعيةالثقافيةوالمؤسساتالدينيةبالمعاهدتعجإنها.بكثرةالأخرى

رجالومن.والعسكريينالمدنيينالموظفينمنيحصىلاماوالمؤسساتالمعاهدهنه

البضائعلاستهلاكهامةتجاريةسوقاًيجعلهاوهذا.المختلفةالطوائفوأفرادالدين

مضىفيماكانتالقدسوأنهذا.الأخرىالبلادمنتستوردهاالتيوالمصنوعات

الصابونتصنعكانتإنها.الشرقفيالصابونصناعةمراكزمنهاماًمركزأ

واسعةمسماتوالجبالالأراضيمنحولهاوفيمافيهاكانإذ.مصرإلىوتصدره

العهداوائلفي(القدسيالصابون)عنقرأناماوكثيرأَ.الزيتونأشجارمن

م.1567-هـ759العثماني

أسفاروفي،الكريمالقرآنفيذكرهاجاءمباركةشجرةالزيتونوشجرة

الزيتونزراعةأتقنمنأولأنيرىالأسفارهنهيتتبعوالني.القديمالعهد

فقدالصناعةهنهعنهمالفلسطينيونأخذوقد.الكنعانيونهمالزيتوصناعة

الأقدمينآبائهمعنالمقدسيونوورث.شديدأَاعتناءالزيتونبشجرةيعنونكانوا

معاصرمنكبيرعددعندهموكان.تامةعنايةالزيتونبزراعةفاعتنوا.الميلهذا

،لفسم!س!لح!
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هذاوكان.الغايةلهن!الأرضتحتيحفرونهاآبارفيالزيتيخزنونوكانواالزيت

القديمالزيتالسنينمنسنةفيسكبوا)1(المقدسيينأنبدرجةالكثرةمن

الزيتيستعملوِنوكانوا.الجديدالزيتلخزنكافيةأوعيةليجدوا،لديهمالمتجمع

بالحديثعملاَبدنهموأطرافجروحهمبهفيدهنون.وللعلاجوللضوءللأكل

ولما.الخارجإلىيصدرونهراحواثم..ابهوادهنواالزيتكلوا:الشريفالنبوي

.الصابونصناعةبينهمراجتثم.الزيتونبزراعةاعتناؤهمزادالزيتتجارةراجت

الأخرىالمدنتباهيراحتالقدسأندرجةإلىالأزمانمنزمنفيهنهوانتعشت

فلسطينانحاء!أرائجاًصابونهاوكان.المصابنمنكبيرعددفيهاوكان.بصابونها

مصر.فيسيماولاالأدنىالشرقأسواقوفيالأخرى

جبلفوقوالمسيحيينالمسلمينبينعليهاالمختلفالمقابرجددتعندما

والنيالسلطانبركةعلىالمطلالتل)ذكر؟م2301A--1614سنةصهيون

قاضيبهحكمالنيالقسمحدودلأخركنقطة(المصابن()2صلصلىفيهيتجمع

.المقبرةمنللمسيحيينالمسلمين

المدينةاكتسحتيوم1876سنةبعدتضعضعتالصناعةهنهانغير

فييبقفلم)3(الزيتونأشجارمنكبيرقسمعلىوأتت،الجرادمنكثيرةأسراب

للمسيحيين.واثنتانللمسلمينخمسة:مصابنسبعسوىالتاريخذلكيعدالقدس

سنة.كلفيالصابونمنرطلا000.028ًالحينذلكفيتنتجالمصابنهنهوكانت

الأتراكأتىإذ.طويلاًتعشلمالمتقدمةالسطورفيذكرناهاالتيالسبعوالمصابن

ماوفيالقدسفيتبقىماعلى،(14911791-)الأولىالعالميةالحربخلال

الفحممنبدلاًللوقودحطبهاليستعملوا.الزيتونأشجارمنالبلدانمنحولها

كانتالتيالزيتونأشجارمعظمعلىبذلكفقضى.القطاراتتسييرفيالحجري

جانب.كلمنبالمدينةتحيط

.اسطفانمجموعةمن02الوثيقة)1(

بالطفد.الصنعةهنهأربابيسميهماوهوالطين()2

)3(

لفس،م!سومم!

005.Warren,P
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وصابونها،بزيتهاالمعروفةالفلسطينيةالمدنمنالقدسكانتأنوبعد

دلتوقد،واحدةمصبنةاليومفيهاوليسالنعيةهنهمنالمؤخرةفيأصبحت

فيتأتيالقدسأنعلىبفلسطينالزراعةمصلحةبهاقامتالتيالإحصاءات

فيذلكترىكما،فلسطينفيالزيتونتزرعالتيالمدنبينالعاشرةالدرجة

والتيم3191عامفلسطين!ازيتوناًالمزروعةالمسعاتيبينوهوالتاليالكشف

وهنه039.950.4فيهاالمغروسةالزيتونأشجاروعدد،دونممليوننصفبلغت

الآتية:بالنسبةالفلسطينيةالمدنبينتوزع

عللى

541863

624885

000006

071205

000594

003575

000225

000015

141435

00009

77865

00684

00045

02592

65901

4503

003

المدينة

خبد

عكا

جنين

ا.ملة

لمحي!

اش!الله

صفد

حيفا

الناص

لقدسا

طريا

الخلي!/

!ىبيت

يافا

!ش

بيسان

أريحا

لقصس،م!كلدم!لمحوو
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1491-)الأولىالعالميةالحربأثناء،القدسفيكان:النسيجصناعة

الأحمرالصليبجمعيةفكرتولقد.اللاجئينالأرمنمنمئاتبضع1791(،

أعمدعلىوتمرينهم،منهمالاستفالةبقصداللاجئينهؤلاءتشغيلفيالأميركية

هؤلاءفراح.أنوالاًلهمأستتعليهمالهباتتوزيعمنوبدلا.رزقهمبهايربحون

.القدسمدينةفيوالنسيجالغزلصناعةانتعشتوهكذا.وينسجونيغزلون

منأعمالهاتولت،الحربانتهاءبسببالقدسالجمعيةهنهغادرتعندما

هنهجعلعلىالجمعيةهن!تعملوراحت.القدسمحيجمعية،النديةهنه

منالقدسمدينةعليهاترتكزدائميةصناعة،والنسيجالغزلصناعة،الصناعة

السوقتلكالقطانين(.سوق)فيالصناعةهنهتقومأنوقررت.الصناعيةالندية

.9191سنةعمرتهاالتي

-9391)الثانيةالعالميةالحربخلالفانتعشتالنسيجصناعةعادت

ماومنها،عربهومامنها.والنسيجللغزلمصانععدهالقدسفيوأسست.4591(

والتحسين.التوسعإلىحبةفيبرحتماالصناعةهنهولكن.يهوثيأو،افرنجيهو

رجلفيمنحصرة،الانكليزيالاحتلالأوائلفيكانت:القاشانيصناعة

(.الألمانية)شنللر:باسمالمعروفةالسوريةالأيتامداروفيوهانسيان(.)1:اممه،ارمني

الصناعةهنهإحياءعلى،المعارفمصلحةبمساعدة،القدسمحيجمعيةفعملت

فيمعروفةالأزمانمنمضىفيماكانتالتيالصناعاتمنأنهاإذوتشجيعها.

القاشانيالبلاطبصنعالمسلمينوالقاشانيالخزفصناعمنعددقاموقد.القدس

(.)0291-2291الصخرةعمارةأجلمنالاسلاميالمجلسإليهاحتاجالنيالملون

الآم،بدربالمعروفةالطريقوفي،القدسفيتأسس:والخزفالقزازصناعة

الماهرينالخلايلةمنعددفيهاستخدم.2191عام،القدسمحيجمعيةمنوبتشجيع

التيالصناعاتمنأنهارغمكثيرأ،تنجحلمالصناعةهنهولكن.الصنعةهنهفي

.الأزمانمنمضىفيمابالقدسمعروفةكانت

القدسمحيجمعيةإحيائهاعلىعملتالتيالصناعاتمن:البلاطصناعة

إعانةبقصدالمجموعةوالهباتالاعاناتكانتبينماأنهالغريبومنم(،)9191

،لقطسم!س!لمح!

http://www.al-maktabeh.com



صناعةإحياءأجلمنالأمر،باثومفي،استخدمتالتيهيالارمنمناللاجئين

فيذلكعكسعلىكانالأمرفإن.المسلمونالعمدمنهااستفادوقد؟النسيج

مصلحةأنفقتهاالتيالأموالبفضلانتشعتالتيالصناعةتلك.البلاطصناعة

علىالحبةساعدتولقد.الارمنمنعمالاًفيهاواستخدمت،الإسلاميةالوقف

وافيةمقاديرعلىالحصولفييرغبالإسلاميالجلسأنإذ.الصناعةهنهانتعاش

فيالسقوطوشكعلىأصبحوالنيسقطالنيالبلاطمكانلبنهسعه،البلاطمن

وكان.العملمناظرةلأجل،دمشقومنماهرينعمالاًواستحضر.الصخرةمسجد

التيالقديمةالأفرانعلىعثرذلكعنالبحثوخلالأيضاً.الارمنمنعددبينهم

وافرةمقاديرصنعفيهاتموقد.الشريفالحرممنطقةفيقديماًالبلاطفيهايصنعكان

ارمنيخبيرونظارةالوقفمصلحةبإدارةذلكوكان،بالصينيالمعروفالبلاطمن

ارهانسيان(.)داود:وهوإلا،الغايةلهنهخصيصاًكوتاهيةمنجاء

والشمع.القدسفياشتهرتالتيالصناعاتمنأنها:الشمعصناعة

والبعض.جميلةوتجاعيدتعاريجعلىيحتويماومنها.كبيرةبجاميصنعالمقدسي

تجارةنشأتهناومنالأعياد.فيبكثرةالشمعويباعوزهور.وأوراقصورعليهيطبع

رابحة.تجارةوهي.لشمعا

.الزيتونخشبفيوالحفرالنقشصناعةوبالأحرى:الزيتونخشبصناعة

ومنباتقانها.النظرتلفتتاريخيةمناظرالخشبفييحفرأنيستطيعمنومنهم

.والألوانالأشك!مختلفةللأطف!ولعب،الصنعدقيقةمكتبيةأدواتيصنعونالخشب

يثقبونفتراهم.القدسفياشتهرتالتيالقديمةالصناعاتمنأنها:البيض

)صفارها(.ومحها)بياضها(آصهالإخراجدقيقةإبرةبواسطةصغيرةبثقوبالبيضة

تبهجوزهوروتعاريجرسومالعاديةبالإبرةعليهايطرزونتنظيفهامنالانتهاءوبعد

.الجدولالنخلصتمصنوعةجميلةأقفاسفيعاثةتوضعوهيالنظر.

فيهذاويتجلى.النخلجدلفيخاصتفننللمقدسيين:النخلجدل

الأعياء.أيام

م!طدم!لمح!،لقطس
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الكرتونمنقطعوهيالنباتحِة.الصورصناعةوهناكالنباتمِة:الصور

الزهوربعضالرسومهنهحوليلصىَثم.الرسومعليهاتطبع،اللامعالمصقول

تجفيفهابعدوأوديتهاوجبالهافلسطينسهولفيعالةتظهرالتيالألوانالجميلة

وكبسها.

وجنوبوحورانالأرثنشرقمنإليهاتحتبىالتيالحبوبتستوردأنها8لخارتها

لها.المجاورةالأخرىوالقرىصفافاوبيتكارموعينسلوانمنوالخضار.فلسطين

مصرمنتستوردهاالأحيانبعضوفيويافا.والرملةكأريحامنهاالقريبةالمدنومن

الشتاء،فيولاللصيففيلاأسواقها:منتنمّطعلاالخضارتككولهذا.والشام

والخياروالجزروالشمندروالخسوالقرنبيطالملفوففيهايجدأنالمرءوششطيع

والهليونوالفليفلهَوالبازلاوالفجلوالثوموالبصلوالبف!انوالكوساوالبندورة

أنواعوجممِعوالبرتقدوالليمونوالتفاحوالبطيخوالعنبضوكهوالأرضي

والخضار.الفواكه

ومكاييلها8أوزانها

:)4791(سنةفيذكرهاالمتقدمالأسواقفيالمستعملةالقانونيةالأوزان

.غرام502.3=11(لل!رهما

كيلو282.1=ثرهم004-)2،الأوقة

أوقة225=رطل001-31(لقنطارا

غرامكيلو045.288=

أوقة025.2=أوق!ة12-)4،الرطل

غرامكيلو884.2-كرهم009-

غرام637.024ص!ثرهم=75)3(الأولية

لِأتي:كمافهيالقانونيةالمكاييلوأما

قرِاط24=)6(لنراعا

(اللثيابسانتمتر75.67=+"لت!راعا

،لتصهيمو!و!
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والأبنةللاراضىِنتمتر,,.08.751=النراع)8(

مربعفراع0016-()الزكي-(9)الدونم

مريعمتر3ء919-

مربع-متر0001=)المتري(ا()ْالدونم

وأما،فلسطينجميعفىِمستعملةوالمكاييلالأوزانهنه)6-01(و)1-2(

ولاالخليلفيوامافمَط.فلسطينجنوبوفيالقدسفيمستعملةفإنها)3-5(

.الاختلافبعضعنهافتختلففلسطينكلى

أسواقها8

أوالسورداخلفياكانتسواءالمَدس:مدينةفيالمنتشرةالأسواقأعاءومت

خارجههفي

طريقملتقىحتىالغربمنالقلعةتج!الكائنالموقفمنتمتد:علوانسويقة

متتابعة-مرصوفةثرجاتفيمنهاالمارةيهبطالشرق!منالنصارىوحارةالبازاو

واللحامينالحصرسوقىملتقىحتىغرباًعلونصويقةمنتمتدالبلزازصوق

شرقاًء

تج!الشرقمنالبازرسوقآخرفيواقعة.صغيرةقديمةسوقالحصرسوق

.الجنوبمناللحامينسوق

اتج!فيوتسيرالشرقمنالبازارسوقمتتهىعندتبتدئاللحميزتصوق

منهايلخلمفتوحةنوافذسقفهافيمقبوةسوقوهيالنحاسيز*سوقحتىكالي

والهواء.لنورا

بابمنالجنوبوإلى،اللحامينسوقمنالشمدإلىواقعةالنحاسيز-سوق

الزيت.خان

الشمسأشعةمنهانوافذسقفهافيمقبوة،طويلةسوقالعط!ين:سوق

والنحاسيناللحامينوسوقالشرقمنالتجارسوقبينواقعةأنهافتضيئها.

.الغربمن

م!صو!،لقصص
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الحكاممقرمضىفيماكانت.الجنوبمنالعطارينسوقتجاهالباشورهسوق

المماليك.

نصفهامحاذاةعلىوتسيرالعطاريز،،سوقمنالشرقإلىكائنةالتجار:سوق

أشعةتنفذنوافذسقفهاوفيمقبوة.أيضاًالسوقوهنهبها.تتصلثم،القبلي

الصياغ(.)سوقالبعضوشمميهافتضيئها.منهاالشمس

.-كاكين.بعضبينهمايفصلوالصياغ،التجارلسوقمقابلةاليهوذسوق

فيالكبيربالسوقالتجارسوقعندهاتلتقينقطةمنتمتدطويلةسوقوهي

ولمااليهود.منتجارهامعظمكان.الجنوبفيداودالنيمنقر!مامكانإلىالشملى،

فحلاليهود.معظمهجرهابلفور،وعدبسبب391()6اليهودعلىالعربثار

المسلمين.الخليلتجارمنكبيرعددمكانهم

بسوقاليهودسوقملتقىعندتبدأ.الخضرةسوقويسمونهاالكبيرهالسووْ

وجب،شرقياتجاهفيالمرءسارماوإذاشرقاً.السلسلةبابحتىوتمتدغرباً،التجار

فينوافذولهامقبوه،أقسامهابعض.متتابعةواسعةدرجاتفييهبطأنعليه

بعضفيه.السلطانبخانيعرفرحبخانالشمالإلممامنتصفهاوفيسطحها.

والمعاصر.المطعن

،الشرقمنالتجارلسوقالأخيرالجانبفيواقعةالسلسلصبل!سوق

نحويتفرعالسوقهنهومن.واحدةسوقكلهاكأنها،الدلالينوبسوقبهامتصلة

المبكى()حائطالبراقإلىيؤثيالزقكوهذا.درجاتفيمنهالماريهبطزقاقالجنوب

.الحرمسورمنالغربإلى

.الغربإلىالشرقمنممتدله.وملاصقهالحرمغربيالقطانيزتبل!سوق

قديمةفإنهانفسهاالسوقوأماالعهد.قديمةليستأنهابنائهامنيظهردكاكينفيها

وأتقنهاازدحاماًوأكثرهاالمدينةأسواقأحسنمنالمماليكعهدعلىكانتالعهد.

فيالهند.منتأتيحريريةوأخرىقطنيةأقمشةفيهاتئحوكانتارتفاعاً.أوبناءأ

آخرحمامالغربيمنتهاهاوعند،بالرج!خاصوهوالشفابحماميعرفحماموسطها

النعيةمنوأمامها.مختلفةأوقاتفيوالنساءالرجاليرتاثه.العينبحماميعرف

،لقصسم!طدعو!
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بابفسوقالقرميفحارهَ،الإسلاميةالأيتامدارإلىموصلشارعالغربية

الزيت.خان

منها.ذراعثلاثمئةبعدوعلىالقيامةكنيسةشرقي:الريتخانبابسوق

كنيسةإلىالموصلةبالسوقالقطانينسوقملتقىعندالقبليةالنديةمنتبدأ

الاَلام.بدربالعمودبابسوقملتقىعندالشماليةالنميةمنوتنتهي،القيامة

الشمسأشعةنفوذعلىتساعدلا،قليلةأنهاإلانوافذ،سقفهافيمقبوة،أكثرها

قليلا.إلامن!ا

العمودوبابالجنوبفيالريتبيتخانباببينكائنةالعموذبابسوق

الخانقاهإلىجالالغربباتجاهصاعدأَسارماإذارْقاقالسوقينوبين.الشمالفي

بالمسما!الحارةإلىجالالشرقنحوهابط!سارماوإذا.النصارىفحارة،الصلاحية

القسممنوجانبالقبليالقسموهوبعضها،العهدقديمةالسوقوهنه)الواد(.

مفتوخ.،الوسطوهوالآخر،والبعضمقبو،،الشمالي

مستقلة.الحرمكاليحطهباببحي،المعروفالحيفيكائنةحطه:بابسوق

ومنفرثة.المدينةأسواقجميععن

تجاهالشرقإلىمنهذراعاًسبعينبعدوعلىالخليلببابالجديدهالسوق

.يسارهعلىالخليلبابمنالقديمةالمدينةإلىالداخليراها.القلعة

البطريركأرضهااشترىالأرنوذكسية.البطريركيةأملاكمنافتيموس:سوق

بعدفيمامميتسوقاًافتيموس)2(اركندريتفوقهاوبنى)1(.1837سنةاثنابيوس

البرنسشارعمنوبالقربالدباغهكنيسةمنالغربإلىواقعةوهياممه.على

وليم.فريدريك

فيعلوانسويقةمنتمتد.وقديمةوطويلةكبيرةسوق:النصارىحارةسوق

الشمال.فيالصلاحيةالخانقاهإلىالجنوب

91.أصاورشيدكنيسةتاريخ)1(

.1884القيامةلكنيسةرئيساًكان.الرومديررهباناحد()2

،لقصسموس!!
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فيهامقبوة.السوقوهنه.الكنيسةب!أخرىسوقتتفرعالسوقهنهومن

الصلواتفيالمستعملةوالأوانيوالصلبانوالمسابحالشموعفيهاتباعدكاكين

الدينية.والطقوس

مفتوحةسوقإلىتأتي،الكنيسةلسعةالشرقيالبابمنالخروجوبعد

منالشملىإلىواقعةوهيمتر.مئتيعنطولهايزيدلا،قصيرةولكنهاومبلطة؟

الدباغة.وكنيسةافتيموسسوق

منها:نذكرالسور.خارجفيالتيالأسواقوأما

منهاالجنوبيالقسمفيكانالمذكور.البابمنالجنوبإلى:الخليلبل!سوق

موقفإلىانقلبثمسوقاً.وجعلتهالبلديةفطمتهللسور.ملاصقخندقمضىفيما

والمطاعمالحوانيتمنكبيرعلدالثانيةالنعيةفييقابلهوالبدات.للسياراتعام

ذوفإنهيافاشارعمبداعندالغربيالقسموكذلكالخضار.فيهاتباعالتيوالدكاكين

والمقاهيوالملبوساتالأقمشةلبيعالمعلةالمخازنفيهمنهالأيمنالصف:صفين

.والبنوكوالمطابعالمطاعمبعضفيهوالأيسر،والصيدليات

إنهاماملا.مقبرةب!لهوتسير.الخليلبابسوقعنتتفرعمدلا:طريقسوق

كبيرعددفيها.عربيةسوقوهيوانظمها،المدينةخارجالكائنةالأسواقأوسعمن

الحكوميهَ.وغيرالحكوميةوالمصالحعوالمخازنوالبنوكوالوكالاتالمكاتبمن

المدينة.غربيالكاثنةالأحيل!آخروهو.روميماحيفيكائنة:روميماسوق

بلر.الشيخبحيالمعروفالعربيللحيملاصقةإنها

.المذكورالبابمنامتاربضعةبعدوعلى.السوركالي:العمودب!سوق

عددأيضاًوفيها.ببملةوالخضارالفواكهفيهاوتباع.المصرارةحياتجاهفيتسير

منعددأفمِهاأنكما.البندوأدواتالحبوبلبيعالمعدهَوالمخازنالصيدلياتمن

.لسياراتواالبمكومواقفالأطباءتوعيكوالخياطينالمقاهي

.العمودبابسوقمنفرع:المصرارهسوق

لدواجنواوالخضارلسمكابيعفيهايكثر،طويلةسوق:مياشورمسوق

بحتة.يهوديةالسوقوهنه.المنزليةوالحبيات،لبانوالأ

لقصص،سلا!مو
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إلىبالنسبةمصنفة،المدينةفيالكائنةوالدكلاينالمخازنعدديليوذِما

فيقولط:،محرَفوهاإليهاينتميالتيالأديانوبنسبةوالصناعاتالحرفأنواع

8927وللمسيحين549وللمسلمين1358منها:دكلاين0311القدسىفي

يليئكماوذلك.لليهود

المجموعيهودمسيحيونمسلمونالصنعةأوالحرفةنوععدد

01

12

13

14

15

16

17

81

91

02

21

22

والحبوبالقمح!مطعن

والأفرانالمخابز

الخبزلبيمالمعدةالدكلاين

اللحوملبسمالمغدةالدكلاين

السمكلبيمالمعدةالدكلاين

)المصارين(السقطلبيمالمعدةالدكلاين

المقلحةواللحومالنقانقمعمل

والخضارالفواكهحماسرة

والخضارالفواكهلبيمالمعدةالدكلاين

الألبانلبيمالمعدةالدكلاين

الدواجنلبيمالمعدةالدكلاين

البيضلبيمالمعدهالدكلاين

ببملة()البقالهّمخازن

أبالفرق(البقالةنحازن

الحلويكمعامل

الحلويكلبيمالمعدةالدكلاين

المعكرونةمعمل

الثلج!معامل

الثلج!مخازن

المثلجكلبيمالمعدةالدكلاين

البنمطعن

المصابر.،

43

02

63

14

392

15

92

17

15

84

17

م!!و!،لفس

31

13

78

28

14

501

26

91

16

45

045

03

44

02

912

03

35

173

92

22

21

74

827

24

65

45

02
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23

24

25

26

27

28

92

03

31

32

33

34

35

36

37

38

93

04

41

42

لزيتامعاصر

المعدنيةالمياهمعامل

والمنازلالفناثق

والمطاعمالمقاهى

لسينماادور

الخمورومعاصرالبيرةمعامل

الروحيةالمشروباتمستودعات

الخمورلبيمالمعلةالحوانيت

والتمباكوالتبغالسجايرمستودعات

والتمباكاللخانلبيمالمعدةالدكاكين

)ببملة(

والتمباكاللخانلبيمالمعدةالدكاكين

بالمفرق

لكبريتامعامل

التجميلأدواتلبيمالمعدةالدكاكين

التجميلصالونات

الحلالمحون

الزهورلبيمالمعدةالدكاكين

الزينة.وأدواتالعطريةالروائحمعامل

الباثولوجية.المختبرات

والعقاقيرالكيماويةالموادمعامل

الطبية.والمستحضرات

)ببملة(العقاقرمستودعات

17

97

46

18

48

15

03

44

99

93

91

62

13

13

97

226

16

54

24

12

138

13

15

4والمواصلاتالاتصالات

وبينبينهاالممتلهالبرقأسلاكبواسطةتجريفإنها،البرقيةمخابراتهاوأما

ومن.حيفاوبينبينهاالممتدهالأسلاكبواسطةأورباومع.لهاالجاورةالشرقبلاد

.لندنطريقعنالمتحدهالولاياتومن.أورباإلى(Cable)بحريبخطهناك

،لقطسموس!مم!
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العالموأنحاءالمتحدةالولاياتوبينوبينها،أورباوبينبينهالاسلكياتصالوهناك

مصر.فيومقرها،الإيطاليةماركونيشركةبهتقوم.الأخرى

بواسطةلياوأوسترا!افريقياأوروبامعتجريفإنهاالجويةاتصالاتهاوأما

The-الإنجليزيةالطيرانشركةطائرات British Overseas Corporationوراءلما

الأمريكيةالطيرانشركةطائراتبواسطةالأمريكيةالمتحد!الولاياتومع،البحار

Pan- American AirWays Serviceإلىالقدسمنالبريدتنقلالشركةوهنه

وميامي.الغربيةإفريقياطريقعنأمريكا

ومصر.العراقوبينوبينهاأيضاًوسورياالقدسبينجويةمواصلاتوهناك

وفيكلهافلسطينفيوالبريدالبرقمصلحةعلىالحكومةنفقاتوبلغت

وهن.جنيهأ333.375.1)4791-48(البريطانيالاحتلالسنواتمنسنةآخر

الأمن.مصلحةبعدالميزانيةفيبندأكبر

البلديلا4

عنعبارةكانتوأنها.1863سنةفيتأسستللقدسمنظمةبلديةأولأن

جنيه005اهـتتجاوزتكنلمضئيلةووارداتمحدوثةسلطةذاتصغيرةمحليةهيئة

)1491-الأولىالعالميةالحربفيبلغتحتىتزايدفيالميزانيةولبثت.سنوياً

جنيه.ألفعشراحد1791(

سارالتيالخطةعلى،الأمرباثئيافلسطينفيالإنجليزيةالحكومةسارت

دافعوافكان.الانتخابحقلشعبإعطاءحيثمنالاحتلالقبلالأتراكعليها

منِأربعة:ستةالأعضاءوعدد.البلديالمجلس!فيممثليهمينتخبونالضرائب

رئيساَالأعضاءهؤلاءبينمنتختارالحكومةوكانت.اليهودمنواثنان،العرب

.2791عامأوائلحتىالمنوالهذاعلىتسيروظلت.والاقتدارالأهليةذويمن

فموسى،الحسينيأفنديسليمحسين،الاحتلالبل!عندللبلديةرئيساًوكان

حسينالدكتورللرآسةانتخبثم.النشاشييبكفراغب،الحسينيباشاكاظم

مكانهفأقامتسيشلإلىونفتهالحكومةاعتقلتها459سنةوفي.الخالليفخري

ولم.أوستردانيالالأضونبالوكالةتسلمهاهذاتوفيولما.الخالديبكمصطفى

بلديةرئاسةتولىأنيسبقلمإذا.الوضعهذاعنراضينل!الع!الأعضاءيكن

لقصس،موس!كل!
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تموز11)لجنةالحكومةعينتعندئذ.استقالوافقدولذلك.يهوثيالقدس

ووظيفة.الإنكليزمنأعضائهاوجميعرئيسها؟البلديةالشؤونلإدارة4591(

ومراقبةورصفهاالطرقوفتحوالتنويرالنظافةأعمالفيتنحصرالبلديالمجلس

وقد.المدينةسكانعلىبالخيرتعودالتيالشؤونمنذلكإلىوماوالتنظيمالبناء

السنةهنهفيوأما.جنيها692.557ً)4691/47(العامفيموازنتهابلغت

جنيه.000.075فإنها()4791/48

والسياسية4اريةالإدالناحيةمنسالقد

.(القدسالواءباسمالمعروفالأولالإدارياللواءمركزفقطليستإنها

تحتواقعة)4791(وفلسطين.أقصاهاإلىأدناهامنكلهافلسطينعاصمةهيبل

منمنتدبةدولةبصفتها،بريطانياانتدبتهساممندوبيديرها.البريطانيالانتداب

تنفيني.وآخر،استشاريمجلس:مجلسانإدارتهفيوشماعده.الأممعصبةلدن

،العاموالسكرتير)رئيساً(الساميالمندوب:منمؤلفالاستشاريفالمجلس

ومدير،الصحةومدير،البوليسومدير،الماليوالسكرتير،العاموالنائب

لتجارةواالجماركومدير،الأمماكومصايدلزراعةاومدير،المعارفومديرالأشغلى،

مصلحةومدير،والبريدالبرقومدير،لويةالأوحكام،الحديديةالسككومدير

ومدير،الاقتصاثيوالمستشار،الأراضيتسجيلومدير،والمهبرةالإحصاء

.)أعضاء(العملمصلحة

والسكرتير،)رئيساً(الساميالمندوبمنفمؤلفالتنفينيالمجلسوأما

.)أعضاء(فقطالقدسلواءوحاكم،الماليوالسكرتير،العاموالنائب،العام

مؤلفوهو.القدسلواء:الاسمنفسيحملالنياللواءمركزوالقدس

هي:أقضيةأربعةمن

أريحا-لحمبيت)2(لقدسا)1(

اللّهرام()4الرحمنخليل)3(

دقو،بيت،بتير،طوباإم،أبوديس:هيقرية66فيتبعهالقدسقضاءأما

نوبا،بيت،محسيربيت،جمالبيت،عنانبيت،اكسابيمتا،اجزابيت،حنينابيت

لقصس،موس!لمح!
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البريج،،نبالاتبير،بدو،الميسامبيت،ثولبيت،يسوريكبيت،صفافابيت

،العمورخربة،اللّهاسمخربة،حزما،الجورة،الجديرة،الجيب،جرش،جبعة

،رافات،عمرودير،ياسيندير،رافاتدير،الشخدير،أباندير،اللوزخربة

صور،صرعة،باصو،ساطاف،اشوع،شعف!،شرفات،سلوان،سارشى،لراما

،عرطوف،رافاعين،كارمعين،العيسوية،العيزرية،عسلين،لطورا،باهر

كفر،كسلا،لقبيبةا،لقسكلا،قلندية،قطنة،قالونيا،لعنبا،عناتا،لفتاعقور،

الولجة.،نطاف،صموئيللنيا،مخماس،المطة،عقب

.)4791(ومواضعها،أمماءهافهنه،الأخرىوجوامعهاالقدسمسبدوأما

فيهيقومالنىالحصالجاالمسجدأواسماعلد

13

14

15

16

السلةبال!أماادا.قبةجا

حطةبا!عنداداْحطةبا!جا

الشرقيةالجهةفىالحرداْسليمانجا

المغاربةبابعندالحرداْالمغاربةجا

الغوانمةبابعندالحرداْانمهاْبا!جا

الجاهدْبا!عنداداْالامادارجا

اْيتخانقفىراداْاخاراْيتخانجا

د-الحارة".افانااخار.الكبردءاحارةجا

ادلحارةالشمالىفافىاخارالصغرداحارةجا

سويقةنفىاخارنيقةجا

اْببا!القلعةداْالقلعةجا

الشرقىالشمال!إلىالسور.داخل.الحرمخاربمالخانقاهجامم

القيامةكنيسة.

منالداخليمينعلىالسور.داخل.الحرمخاربمقمبرجامم

الحديدبا!

القيامهكنيسةر.اداْ.اخارىاالجا

01دا.ا.خار.ء.-االجا

.ر01دا.ا.خار..جا

،لقصسم!س!لمح!-
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17

18

91

ل!2

21

22

23

24

عللى

25

26

27

92

03

32

34

جا

جا

جما

جا

إ

جا

جا

جاء

جا

جا

جاء

إ

جا

جاء

جا

جاء

ت

جا،

الأركف

المدند-او

اح!لد

امل!ال!

الصغرعص

الممفيفالراق

اتلسلطان

المدممص

الجاالمسجد!او

اتلنصارى

البازار!

اممفتلنقشبند.اوا

المسعوثىء

ا!حم

اثىلمحمط!

حجازى

اخد-الأ

عكاشة

المطحنة

خار،

خلى

خا!

خار.

خار.

خلأ

خلأ

خلى

خلأ

خار

خلى

خلأ

خلأ

خلأ

خار

ا!

ا!

اح!

حث

اهـ

اح!

ا!

اح!

اطتلنتى

ا!

السور

لفس،م!سومم!
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3ءص،!لاثمكا؟1

!لا،"*!!!

ش!بروو9دب!ي!حي"!3

!!تم!نركد!

؟*!

الار!1برلمص،بر!ظ1،*ألأ.سد

/?-4+،ءسء

ففس،موسو!
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القدس!وتريهممقابرالمسلمين

واندثر،مضىفيمامستعملاًكانمامنها:كثيرةمقابرالقدسفيللمسلمين

وهي:مستعملاً.يزاللاماومنها.الزمنمع

بيتفيالإسلاميةالمقابرأكبرمنإنها.اللهمأمنأيضاًوتسمى8ماملاأ-مقبرة

وعلىالمدينةغربيواقعة.مربعمترألفمئتيمنتقربمسعتها.المقدس

وقد.العمرانعنبعيدهمضىفيماكانت.الخليلبابمنمترينكيلوبعد

أصرولهذا.السكانعددوازديادالمدينةاتساعبسببالبنيانوسطفيأصبحت

دفنيحظرأمرأالحسينيأمينالحاجالمفتييرأسهالذيالأعلىالإسلاميالمجلس

2791.عامفيذلكوكان.فيهاالأموات

الكلمةوهنه.)ماملا(إنها:قائلفمن.تسميتهافيالبعثوناختلف

الشاعر)1(:قالذلكوفيقديماً.المكانذاكاسموملا.)ماءملا(منمشتقة

ماملاأجداثالفردوسروضةحوىأنهالمقدسوادينااللّهرعى

مروماءالغيبعالممنأحيترحمةومهبطرضوانمآثر

بيزنطية،كنيسةالمكانذلكفيلاممهابنيتلقديسةاسم)ماملا(أنوقيل

كانتالتيالبركةفيوألقوا.للميلاد614عامالفرسهدمهاالكنيسةهنهوإن

قتلوهم.الذينالمسيحيينبجثثماملا()بركةتدعىكانتوالتيهناكقائمة

هناككانالنيالحياسمهووميلوميلو()ماءمنمشتقةإنها)2(:قائلومن

.الأزمانسابقفي

الأبرارالخلاصةمدفنوانهاالله)مأمن:أصلهاأن)3(الحسنعنوروي

.السماء(فيدفنكأنمافيهادفنمنإن:ق!انإلى.والآثارالأخبارفضلهافيالوارد

.الغربجهةمنالقدسبظاهرإنها:فقالرحلتهفيالنابلسيذكرهاوقد

.163صاللقميللرحالة(القدسلواثيبرحلتيالأنسسوانخ)1(

243.صواورشليم(والرملةيافافيالسليم)السير)2(

.163اللقميصللرحالة(القدسلواثيبرحلتيالأنس)سوانح)3(

لقصس،موس!لمح!
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والصطين،والشهداءوالأعيانالأكابرمنكثيرخلقوفيها.البلدمقابرأكبر

اللّه()مأمنأصلهاأنوقيل01قدأنإلى.والتابعينالصحابةمنكبيرعلدوفيها

وعندملو()بيتاليهودعندواممها(.الملة)زيتونويقد.(الله)بابوقيل

.)ماملا(لناساألسنةعلىوالمشهور)بابيلا(النصارى

حجماً،وأوسعها،عهداَالقدسمقابرأقدمفإنها؟اممهامصدركانومهما

منكبيرعدددفنالمكانهذاففي.المدينةتاريختاريخهاسايرولقد.شهرةوأكثرها

الدينصلاخعسكروفيه.ب.م636الإسلاميالفتحاثناءوالمجاهدينالصحابة

أيديفيتزالولاكانتولقد.ب.م1187الصليبيينمنالقدسليستردجاءيوم

بالعددتعجنهالأوذلك.النظيرمنقطعإجلالاًيجلونها.قرونمنذالمسلمين

منهم:.الصطينوالأقطابوالعلماءوالجاهدينالصحابةمنالوفير

.)1(الهكاريمحمدعيسىأبوالدينضياءالفقيهأ-

)2(الهاكيالقرشيأحمدبنابراهيمبنمحمداللّهعبدأبوالشيخ-2

م(.1276هـ-)675جماعةبنالدينبرهانالقضاةقاضي3-

شريف.أبيابنالكمال4-

)3(الكبكيعبداللهبنوغديآيدعلاءالأمير5-

الخروبةفيتوفي.الصليبيوناسرهعندمادينارالفبستينالملكافتداه.الدينصلاحمستشار)1(

بماملا.ودفن.القدسإلىفحمل.5585-9128سنةعكاقرب

--995توفيأنإلىوأقامالمقدسبيتإلىقدم.بالأندلسالخضراءالجزيرةمنأصلهمغربي)2(

سنةالصدقيبكرأبوالثيخعمارتهجددضريحلهالصطين،منوكانبماملا،ودفن2012`

صورةاخذتمخطوطالأنابكي.بردتيالمغرببنيوسفلأبي(الصافي)المنهلفيذكرهورد)3(

أيبكالمعزبينالوقعةحضر.بالقدسالعبريةالجامعةمكتبةفيمحفوظةوهيلهفوتوغرافية

منصارحتىالأحوالبهوتنقلتأم(.هـ-025)479دمشقصعبالناصروالملكالتركماني

حبس!.ثمحلب،نيابةثمصفد،نيابةبيبرسالظاهرزمنفيفتولى،المصريةالديارإمراءجملة

سراحة.أطلقثم

لقطس،م!سومم!
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.م(684X)1285-الواسطيعلمبنعثمانب!ابراهيمبنعمرالعاليالمقر-6

-)7912Pالناصريالسلحدارازدمرمحمدالدينصلاحالأمير7- )796X.

.م(8013-هـ)807محمدبنابراهيم8-

.م(1313هـ-)714الشريفبالقدسالحاكممنيفالدينشرفالقاضي9-

.م(9131-هـ)971القدسيالحرمإمامعيسىالدينشرفالشيخ01-

.م(1321هـ-)721الحرمينناظرالشيخانيايدمرأ-أ

لهبنىالقلاني.بابنالمعروفالعقيليالدينجلالالزاهدالعابدالشيخ-12

سنةبهافتوفيالقدسإلىانتقلثم.عليهوترثدوا،زاويةبمصرالأمراء

بماملا.))(ودفنم1322-هـ722

---723aسنةتوفي.المصريابراهيمبنمحمدعبداللهأبوالصاعالشيخ-13

1323fبماملا.ودفن

الرندي.ابراهيمبنعليوانالحاج-14

منها:كثيرةتصانيفله.الحنبليالنحويالمقدسيجبارةبنالدينشهاب-15

-)327سنةتويا.معطيابنوألفية،والرائية،الشاطبيةشرح 728X.)ام

الدين.حسامالشيخ16-

-)1333)2(القرشيالدينعمادالقضاةقاضي-17 734A)م.

رجلهإبهامتحتيضعكانفرسهركبإذاأنهقالواماهرأ.فارساًوكانشجاعاً.أميرأكان!

النوعمنكانفرسهركابفييضعهكانالنيالدرهموأنيقع.فلا.الركابفيدرهما

ومنالبلاد.هنهفيمستعملةمضىفيماكانتالتيالعملةمننوعوهوب)القبق(.ا.لعروف

كتابةفيالدينمحيذكرهابماملا.فيهامدفونالتيالقبةاسموهو)القبقية(اسمجاءهنا

فعلوكذلك(.برشامفان)ماكسالهولنديالمستشرقذكرهاكما414ص2ج(الجليل)الانس

Archeologicaكتابةفيكانو()كيلومانتالإفرنجيالمستشرق Researhes in Palestine Vol

.2861,

القبقية(قبةمنالشم!إلىوهو)4691(سنةقبرهاكتشفقديرمؤلف)1(

مسلم.الصحيحشارح()2

القصسم!س!!
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-)1371الهنديعبداللهأبوالشيخ-18 -773A)م.

.م(1376-)778_القرقشنديامماعيلالفداأبوالدينتقيالإسلامشتف-91

-)1387المظفرية))(طنشقأخوالتبهادر02- 978A-)م.

-)1913)2(البسطاميعبداللّهالشيخ-21 497X)م

.(أم493هـ-797)3()الشيبانيبكرأبوالقدوةالإمامالشيخ22-

.جوزأبيبنمحمد23-الشيخ

بابنالمشهورالمقدسيالمصريأحمدالعباسأبوالدينشهابالإسلامشيخ24-

.م1412هـ-815سنةوتوفي.الصلاحيةالمدرسةفيالتدرشىتولى.الهائم

بماملا.ودفن

.(م1423هـ-847)الديريالخالديالدينكسالقضاةقاضي25-

القدسنظرولي.الرازيفخرذريةمنالرازيمحمدعبداللهأبوالإسلامشيخ-26

.م1425هـ-982سنةبالقدستوفي.بالصلاحيةيدرسوكان.والخليل

بماملا.بالبسطاميةودفن

المصريالأمويالعباسأبوالدينشهابالإسلاموشيخالقضاةقاضي-27

هـ-844سنةوتوفي.الصلاحيةتدريسولي.المجمرةبابنالمشهور

م(.0144

.(م0144-م844)البدريالحسنأبو28-

الكائنةالقبةفيدفنتوقد.الإسلاميةالأيتاممدرسةفيهاالتيالكبرىالداربنتالتيهي()1

دفنالنيبهادرأخيهاقبرفوقموتهاقبلبنتوقد.التكيةعقبةفيالمذكورةالدارمقابل

)الديربتعرفالبيزنطيالعهدكنيسةالقبةهنهعليهتقومالنيالموقعفيكانقبة.بماملا

الشيخبانيهاإلىنسبة)القلندرية(ببعدفيماعرفتإسلاميةزاويةإلىحولتثمالأحمر(.

شيء.القلندريةمنيبقواالقلندريابراهيم

ثارهآاندثرت،الطريقةهنهفقراءفيهيدفنوكانبماملا.)البسطامية(المعروفالحوضفيمدفون)2(

المقبرةأقصىفيوهو،السالكينبمرشدالمعروفالعسفيعليالشيخقبرسوىمنهيبقفلم

الشم!.في

الصوفية.مشايخكبارمن)3(

،لقصس!!!دمو!
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-92

-03

-31

-32

-33

-34

-35

-36

7-3

-38

-93

04-

-41

م(.044-هـ)844الدينشهاببنالنجم

.0014P(م-)844البدريالحسنأبو

.(م0144هـ-844))1(آرسلانبنأحمدالدينشهابالإسلامشيخ

.(!امهـ-848))2(النرعياللهعبدأبوالإمام

هـ-852)نسيبةبابنالمشهورالخزرجياسحقأبوالدينبرهانالقاضي

.(م1448

الرصمي.بكرابوالدينتقيالقضلأقاضي

الجاشنكير.منكورسالدينركنالأمير

الريفميةالعلومشيخ)الهائمبابنالمشهورأحمدالدينشهابالإسلامشيخ

.(بالمشرق

الحرمينتظرولي.الخالديالدينكسبنالرحمنعبدالدينأمينالقاضي

.(م1452هـ-836).والخليلبالقدس

هـ861)القرقشنديالدينبرهانبناعاعيلالفداءأبوالدينعمادالحدث

.(م1456-

1486)بمصرالصطينأعيانمنالمصريالحطابعثمانالشيخ --- 298e.)م

قضاءولي.المقدسيالغزيالمقريالإمامالخيرأبوالدينخيرالقضهقاضي

سنةبالقد!ستوفي.بالمعظميةوثرس.(مهـ8761471)سنةالقدس

1488(- 498Xبماملا.ودفن.(م

.(م1561هـ-969))3(اللجانييسبنعليبنأحمدالشيخ

البيضاويمنهج)و(الجاري)وشارح.(داودأيسنن)وشارح،(الزبدصفوة)مؤلف)1(

.487ص(الجليلالأنس)كتابهفيالدينمجيرذكره(.

والبسطامي.القرميصديق2()

فقك335ص8(جالتبشنرات)كتابهفيالحنبليالعمدابنذكره.اللجانيهَالعائلةجد()3

سيديوصعبميمونبنعليسيدىأصحلأبأحدبالثهالعارفالعاملالعالمالإمامأنهعنه

خلوتهفيوهونومهفي(صلعم)النيرأى.النورسومنهجالقرآنيحفظكان،عراقبنمحمد

حوائجقضدبسبب519Xصنهَفي!مشقثخل.فتعلمه.النحوبتعلمعليهفأشار،بالأقصى

لفص،سو!مو
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.)1(الرمليالدينخيربنالرمليالخيرىِالديننجم-42

البابمنأمناربضعةبعدوعلى،الشملمنالمدينةسورعند8الساهرة2-مقمبرة

ذكرها.العهدقديمة.الكبيرةالإسلاميةالمقابرمنإنها.بالساهرةالمعروف

وأنها،الصطينمنكبيرعلدقبورعلىتشتملانها:فقدرحلتهفيالنابلسي

فقال.تاريخهفيالحنبليالدينمجيرايضاًوذكرها.الأثصممِةالزاويةفوقواقعة

إبراهيموعن.الغربَجهةمنزي!اطورجانبإلىالنيالبقعأنها":عنها

فإذا"تعالىْقولهعندالكريمالقرآنفيإليهاأشيرالتيهيأنهاعبلةابيبن

.*بالساهرةهم

فتحفياشتركواالذينالمجاهدينلأنذلك.(المجاهدينمقبرة):اممائهاومن

فيها.دفنواقد،الفتحاثندنحبهموقضواالدينصلاحمعالمَدس

قبورعلىالمت!رونعثروقد.عليههيمماوأوسعأكبرمضىفيماكانت

العماراتمنوغيرهاالمسلمينالإخوانجماعةدارعليهاتمَومالتيالبمَعةيخاكثيرة

مضىفيماالناسوكان.الفلسطينيالمتحفمنوالغربالشملىإلىالمَائمة

منجزءأَإلاليستبأنهاسائدوالاعتقاد.(المجاهدينمقبرة).البقعةهنهيسمون

.(الساهرةبابمقبرة):عليهايطلقالتيالكبيرةالممَبرة

الإسلاميةالمقابرمنأنها.الشرقمنالحرمسورعند8الرحمةياب3-مقيرة

علدإلىإلاشَسعلاأصبحتحتى)2(،فضاقتأوسعمضىفيماكانت.المشهورة

فتحفياشتركواالذينوالمجاهدينالصحابةمنعددقبورفيها.القبورمنمحدود

،الناسإليهخطاباًارتاح!مشقجامعيخاوخطب.الولايكوكاتبالشامتائبعند-الناس

خاشعاً.عابدأقانتاًصطاًوكك.عربيبناللينمحيالِخوزار

بالقلس.الأحندمفتيكك)1(

علىالعم!عثر،والجثمانيةمريمكنيستيأماممنتمرالتيالطريقالبلليالمجلسوسععتلما)2(

لامكانفيعليهعثروا..(الجليلالأن!)كتل!مؤلف..الدينمجيرالشهيرالقدسمؤرخقبر

آخرمكانإلىونقلوها.مكانهامنالعظامفرفعوا.أمتاربضعةصوىمريمكنيسةعنيبعد

)الحجرعلىكتبواوقد.أعمدةأربعةعلىترتكزصغيرةقبةالجديدقبرهعلىوينوا.منهقريب

مجيربنمحمدبنالرحمنعبدالقفميتعالىاللهإلىالفقيرقبرهذا":الكلمدّهنه(الشاهد

وتسعماية.وعشرينسبعسنةتوفيالقدسمؤرخالممَدسيالقخريالعلميالدين

،فسمو!و!

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بنعباثةفيهاالمدفونينومن.والصلاحيالعمري:الفتحينأئناءالمقدسبيت

أوسبنوشدادم654-للهجرة34سنةتوفيالنيالبريالأنصاريالصامت

كتبفيذكرهماجاءوقد.م677-للهجرة58سنةماتالذيالنصاري

لواثيبرحلتيالأنسسوانح)كتابهفياللقميذكرهماكما.الإسلاميةالتاريخ

فقال:72ص(لقدسا

الرحمةببابشدادوالشهمالصامتبنعباثةمقاميمم

دوحةاينعالمختارصحبةمنتفيئااللذانالإمامانفهما

رتبةبأرفعفإذابشراهماكلهاوالمواقفالمشاهدشهدا

عبرةسواكبوأجرىمتأدباًبهفانزلالحماإلىوصلتفإذا

تحيةحسنالرضوانمعوأهدىبتذللأعتابهثرىوالثم

كانتأنها:فقال.(برشامفانماكس):المشهورالهولنديالعالمذكرها

للأخشيديين.مدفناً

الرحمة.بابمقبرةمنالشمالوإلىالأسب!بابعند4اليوسفيلا(المقبرة)4-

كافل(اليحياويقانصوة)الأميرهوعمرهاالنيأنماضيهاعننعرفهماكل

فيهاويدفن.م1467-للهجرة872سنةذلكوكان.الشاميةالمملكة

موتاهم.المسلمون

هناكيوجدوأنه.صهيونجبلعلىداودالنبىحيفيواقعة4داودالتبيمضبرة5-

واقعةوهيكبيرةإحداها.اللجانيلآلكلها.واحدةمقبرةلا،مقابرثلاث

وحفدته.اللجانيسليمانالشيخلعائلةمخصصةأنها.داودالنيشرقي

صغيرةوالثالثة.وحفدتهاللجانيأنيسالشيخلعائلةوهيمتوسطةوالثانية

نسبة(المنسيتربة)ويسمونها.اللجانيآلأطفاللدفنمخ!مصةوهي

.اللجانية)1(للعائلةالجدوأنهصحابيوهو.المنسيمحمدللشيخ

بيتفتحفياشتركأنها:ْفقالتاريخهفيالحنبليذكرهالمنسيمحمدوالشيخ

.051ص،القدس،العارفعارف)1(

،فتسم!س!مم!
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وأراد.السلامعليهداودسيدنامنبالقربمحلةياودفنفيها.وتوفِى)1(.المقدس

الجوروجورالحدودحفرمنوعين،قبةعليهيعملأنباشاموسىالأمراء(مير

أهلراحباشامصطفىخلفهجاءولما.ومنعوهالنصارىقامعندئذ.الحجارةورمى

معمارإلىأمره.فصدرقبةعليهيجعلأن(ولدهوعنعنهصدقة)يرجونهالقدس

.)2(النقيبقصرحجارةمنقبةبهيعمربأنالشريفالقدسباشي

واقعة15وعرضهامتراَأ5طولهاصغيرةمقبرةوهي.المنسيمقبرةرايت

بسور."ومحاطوالسريانالأرمنمقبرةجنوبي

4)3(نذكرمنها؟القدس!ؤأخىكثيرةتربوهناك

الغربيةالنميةمنالحرمأبوابمنالناظربباب:البصيريالدينعلاءتربة،-

الأعمىالدينعلاءالأميرالركنيعبداللّهبنآيدغدىفيهامدفون.الشمالإلى

والمدينةوالخليلبالقدسجميلةآثارله.الشريفبالقدسالأوقافناظرالزاهد

أبوذكرهوقد.(م3912هـ-396سنة)ماتانإلىالقدسفيعاش.المنورة

8..(()4الصافيالمنهل)مخطوطهفيالأتابكيبرثىتغريبنيوسفالحاسن

كانأنهالجسمحيثمنأعمىكانوإنلأنهعليهأطلقالبصيريلقبولعل

.8ْوالفكرالفعلحيثمنبصيرأَ

:فقال)5(الدينمجيرذكرها.الحرمكالحطةبابمنقريبة:الأوحديةالزبة2-

الدينصلاحالناصرالملكبنيوسفالديننجمالأوحدالملكهومنشئهاإن

.م8913-هـ796الثانيربيع02فيذلكوكان.عيسىالمعظمالملكبنداود

.48الصفحة302السجل()1

م5017هـ-1517سنةلأتراكعلىثارالنيمحمدالسيدبالقدسالأشرافنقيبيقصد()2

.قصرهوهدمواعليهفتغلبوا

التخصيص.اريدإذاوالقبر.التعميمأريدإذاالمقبرةهيوالتربة.(تربة)جمع)3(

36.ص(!2،)4

.193ص.الجليلالأنس()5

لقصس!موس!لمح!
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هنهملتقىعندالسلسلةباببطريقالعيندرجرأسفي:الجالفيةالتربة3-

بيبرسالدينركنوقفأنها:فقال)1(الدينمجيرذكرها.الوادبطريقالطريق

الأولىجمادى15فيتوفي.بهامدفونوهو.ببالقالمعروفالعجميالصالحي

707703سنة -...mقلاونالمنصورالملكدولةفيالشامأمراءمنوكان.أم.

واقفها.الحرممدخلعندالتنكزيةالمدرسةتجاهالسلسلةبباب:السعديةالتربة4-

عبدبنمنتصرالدينبدرالاسفهسلاراالأميربنمسعودالدينسعدالأمير

.قلاوونبنمحمدالناصرالملكدولةفيبالشامالحببالروميالجاشنكرالله

(.12/9/1313هـ)711الاَخرربيع27والفهاتاريخ

الحاجإلىمنسوبةإنها.الغربمنالطازيةالمدرسةجوارفي:الكيلالْيةالتربة5-

محمدالدينكسبنشاهقرادالدينكسالأميربنبهلوانالدينجمال

.كيلانالصعببابنالمشهوراللاهجيالكيلاني

الأميرابنهأوصالدينجملالمذكورأن:قال)2(الدينمجيرذكرهاعندما

إلىذلكويدفع،فضةدرهمألفمئةثلثمنيصرفبأنكهشروانالديننظام

ملكشربنسالارالدينبهاءبنعليالدينعلاءالموصىالأميرأخيابن

ودفنهنقلهتهيأأنالشريفبالقدستربةويعمرهمكاناًبذلكليبتاع،الكيلاني

وبهاالتربةهنهعمرتوقد.م1352هـ-753شعبان01الوصيةتاريخ.هناك

به.اوصىكماإليهاونقلضريحه

الطريقهنهالتقاءعندالسلسةبابطريقمنالشمالإلى:خاتونتوركانتربة6-

الأزبكي.سلجوتايبنطقتل!بنتخاتونتوركانبهامدفون.الوادبطريق

م.1352-753_سنةماتت

العلائي.طشتمرالأميروقف.الكيلانيةمنبالقرب:الطشئمريةالزبة7-

سنين.بعدبهاوتو!ا.م1382هـ-784سنةأنشأها

.693ص.الجليلن!لأا(1)

.693ص.الجليلالأنس()2

،لفسم!س!!
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بكسرالقرميأحمدبنمحمدعبداللهأبوالدينكسالشيخهو:القرميتربة8-

نشأ.وسبعمايةعشرينسنةالحجةفيعشرسابعفيمولده.الراءوفتحالقاف

المعروفةزاويتهبهاوبنى.المقدسببيماأقامثم.بهاالحديثوممع.دمشقفي

وسبعمايةوثمانينثمانسنةصفرمنالتاسعالأحدنهاربالقدسرتوفي

الدينزينالشيخولدهعندهودفن.المشهورةبزاويتهودفن.م(13)86

هـ.843سنةتوفي.المقدسبيتأعيانمنصطاًرجلاًوكان.عبدالقادر

.الغربمنالشمالإلىالقرميتربةمنأمتاربضعةبعدعلى:المثبتتربة9-

ذكره.المثبتأحمدالشيخبهامدفون.والحرمالزيتخانباببينالطريقعلى

،قبرهتجاهقبرهوأن،القرميمحمدالشيخنقيبكانأنه..:فقالالنابلسي

..8معمورمكانفيزقاقبينهما

بالقربداودكلطالطازيةالمد!رسةمقابلخانبركهالدينحسامالملكتربة-01

الخالديةالمكتبةوفيهاهـ.297سنةالتربةهنهعمرت.السلسلةبابمن

.م()9138

الدينناصرالأميرهوواقفهاأن:فقال!الدينمجيرذكرها:المهمازيةالزبةأ-4

الأميرهوفربماالدينناصرالأميرأمامسكناًعهدهعلىوكانت.المهمازي

بنمحمدالناصرالملكعهدعلىوالخليلالقدسنظروليالنيالدينناصر

هوربماأو(الأوقافمشد)لقبعليهيطلقوكان(أم328-)972.قلاون

عننائباًكانالنيالظاهربنالفخربهادربنمحمدالدينناصرالأمير

ربماأو؟(م1387هـ-978)بقرقوقالظاهرالملكعهدعلىالسلطان

السلطانعهدعلىالسلطنةنيابةتولىالنيأيوببنمحمدالدينناصرالأمير

.(م1488هـ-)882قايتبل!الأشرفالملك

الإسلامية.الأيتامدارمنالشمالإلىالتكيةعقبةفيواقعة:الستتربة12-

سلطانخاصكيبهامدفونلأنهذلك.سلطانخاصكيتربةأيضاًويسمونها

روكسيلانة.الأصلياممها.(م1552هـ-069)سليمانالسلطانزوجة

أسلمت.ثم.الأصلروسيةأنهاوقيل

سيلقص،موس!!
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المدينةسورمنمترينكيلوبعدوعلىنابلسطريقعلى:جراحالشيختربة-13

الدينحسامالأميروقفها.وموظفونوقفلهازاويةهناككانت.الشملىإلى

توفي.الدينصلاحالملكأمراءأحدالجراحىِعيسىالدينشرفبنالحسين

قال:الدينمجيرذكرهاعندما.فيهاودفنم1012هـ-895سنةصفرشهرفي

منأنهميقالالمجاهدينمنجماعةقبورالقبلةمنالزاويةهنهبظاهرأنْ.

.ه.الجراحيجماعة

غربيالكائنالحيفيعكاشةسيدنامزارمنبالقربواقعة:القيمرية14-

منالشريفالقدسبظاهرالبناءمحكمةقبة:فق!الدينمجيرذكرها.القدس

اللهسبيلفيالمجاهدينالشهداءمنلجماعةنسبتها.الغربيليمماالشملىجهة

الفوارسأبيبنالحسنأبوالدينحسامالشهيدالأمير:وهم.بهاقبورهم

وستماية)وأربعينثمانسنةالقعدهفيمنالأوسطالعشرفيوفاته.القيمري

فيعاشرفيوفاته.الفوارسأبيبنموسىالدينضياءوالأمير.(م0125

حسنبنالدينحساموالأمير.(م0125)وستمايةوأربعينثمانسنةالقعده

.(م1262)وستمائةوستينإحدىسنةالحجةعشررابعفيووفاتهالقيمري

نهسسنةصفرعشرينفيوفاته.القيمريحسنابنالدينناصروالأمير

محمدالدينناصرالأميرقبرالمذكورةوبالقبة.(م1266)وستمايةوستين

الشريفبالقدسالحرمينوناظربالشامالطبلخانةأمراءأحدبكجابر

وسبعمائةوسبعينستسنةالحرمعشرحاثيالاثنينليلةوفاته.والخليل

المجاهدين.منجماعةقبوربهاتربةالمدذكورةالقبةوبظاهر.م()1374

إلى.عكاشةالنيحي:وشممونه.باممهمعروفحيفيواقع:عكاشةصْريح5،-

محكم،بناءبالقيمريةالمعروفةالقبةمنقريبأنه.المدينةمنالغربيالشمال

المقيمونالمسلمونكانمسجدوفيها.عكاشةالجليلالصحابيضريحداخلهفي

الخمس.صلواتهمفيهويصلونيغشونهمنهمقربةعلى

المقدسةالمسيحيةالاماكن

وهناك.وأدياركنائسالقدسفيالمسيحيةالطوائفمنطائفةلكل

ولهن!،نحتلفةتوارخفيالقدسونزلت..الغربمنجاءتدينيةارساليات

،لفسم!س!مم!
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يلي:ماالمقدسةالمسيحيةالأماكنومن.وأدياركنائسأيضاًالارساليات

القياملا8كئيسلا

النيالموضعفيبنتها.(335)قسطنطينالملكأمهيلانةالملكةبنتها

وأحرقها.النصارىيعتقدكماالمسيحعليهصُلبالذيالصليبفيهاكتشف

فييومئذكانتالتيوالأديارالكنائسجميعمعهاوأحرقوا.614()الفرس

الحين.ذلكفيالعبيديينديررئيسمودستوسالراهب636()بناهافأعاد.القدس

أماناًالنصارىأعطىم(636)المقدسبيتالخطاببنعمرفتحولما

القيامةكنيسةفييصليأنأبىأنهحتى،بأفىيصبهاولم،ولكنائسهملأنفسهم

بأنعليهأشارصفرونيوسالبطريركأنرغم،فيهاوهوالصلاةوقتحانوقد

فيصلىهوإنوخشي.منهامقربةعلىوصلىاعتذرأنهإلا،كانحيثيصلي

فيها.لهميكنلمبحقيطالبواوأنحجةبعدهمنذلكالمسلمونيتخذانالكنيسة

؟م(817)الأولتوماالبطريرك،مودسطسأقامهالنيالبناءرممولقد

فيقبتهاوسقطتالكنيسةوأحرقت.المأمونالعباسيالخليفةعهدفيذلكوكان

القبةلبناءكثيرةمحاولاتذلكبعدوجرت.(م659)مصرسلطانالإخشيدعهد

زمنفيفعمروهاعادواولكنهم.بالفشلانتهتالحاولاتتلكأنإلا،جديدمن

بهدمها،اللّهبأمرالحاكمالفاطميالخليفةوأمر.م(089)الثانييوسفالبطريرك

ف!ازعادولكنه.قسطنطينوكنيسةالأقرانيونمعهاوهدم.(م)9901فهدمت

فقط.المقدسالقبركنيسةيومئذفشيدوا.جديدمنالبناءيعيدواأنللنصارى

الخليفةوممح.الباقياتمامدونفقرهموحال.الأصليشكلهاغيرعلىشيدوها

فيفشرعوا.جديدمنالكنيسةببناءللنصارى.م(3501)باللّهالمستنصرالفاطمي

.(م4801)منومسقسطنطينعهدعلىالجديدالبناءوتمّ.بنائها

ولضد،تعميرهاإلىاهتمامهموجهوام(9901)القدسالصليبيوناحتلولما

واحدة،كنيسةفيالمعابدجمعواأنهمغير.مبانمنفيهاكانماعلىحافظوا

القبرشرقيوبنوا.الأخرىوالمعابدالشهداءوكنيسةأنسطاسياكنيسةفوحدوا

.للأجراسبرجاًوشادوا.(الدنيانصف)بكنيسةبعدئذعرفتالتيهيكنيسة

م!س!لح!،لقصس
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نأأصحابهبعضعليهأشارم(1187)القدسالدينصلاخاحتلوعندما

آثربل،إشارتهمفرفض،المقدسةالبلادلغزوحجةالغربيبقىلاكي،يهدمها

أنهغير.بسوءيصيبوهابألاالمسلمينوأمر،فأبقاها،الخطاببنبعمرالاقتداء

(خانقاه)ورباطًامسجدأَفاتخذهالهاالمجاورةالقسوسدارمنجانباًاقتطع

الصوفيين.للصلحاء

القبربناءرممكما.عديدةمرارأَالتاريخذلكبعدالقيامةكنيسةرممتولقد

الناراستعرتيوم؟م8018فيلهاجرىماالحوادثأهموكان.وسطهافيالمقدس

منيسلمولم.القبةفسقطت،الكنيسةأنحاءإلىاللهبامتد،الأرمنمعبدفي

..اللاتينومعبدهيلانةالقديسةوكنيسةالجلجلةمنجانبإلاالأذى

فرمموها،الكنيسةبترميمالثانيمحمودالسلطانمنإذنعلىالروموحصل

وتصعدت.هذايومناثاتراهالنيالبناءالمقدسالقبرفوقوشادوا.م(0181)

.(أم834)باشاابراهيمعهدعلىالقدسفيحدثالنيالزلزالأثرالكنيسة

الثلاثالدولاتفقتيوم،عشرالتاسعالقرناواخرفيلهاجرىترميموآخر

التعميربنفقات(وروسيافرنسا)الدولتانتقومأنعلىوتركيا(وروسيا)فرنسا

التيالنفقاتبلغتولقد.جرىماوهذا.التعميرعلىالإشرافتركياتتولىوأن

ذهباً.ليرةألفأربعين(م9186)يومئذلتعميرهاصرفت

الهزةإثرالقديمةالعمارا!منغيرهاأصابماالقيامةكنيسةأصابولقد

الأمرالمنتدبهالبريطانيةالحكومةفتداركت.م2791ٍعامبالقدسألمتالتيالأرضية

إزالةفيكثيرأَتنفعولا،عبلخطردرءفيقليلاتساعدالتيالوسائلمنتيسربما

بطديدالمسلحوالاممنتبالخشبمعينةمواضيعفيالبناءوشدت.آجلخطر

الناسنصحتالحكومةأنحتى.تبعهالنيالزلزالوكذلك.م(3391-)0391

اللخول!.علىأصرواهمإذامسؤوليةأيةتتحمللاإنهاقائلةالكنيسةيدخلواألا

منأكبرالواحدهكبيرتينقبتين،الخارجمنالقيامةكنيسةإلىالناظروبرى

.المقدسالقبرفوقالقائمههي،الغربإلىوهي،فالكبرى.بقليلالأخرى

القائمةالكنيسةتلك.الدنيانصفكنيسةقبةهي،الشرقإلىوهي،رالأخرى

.المقدسالقبرتجاه

لقطس،له!سومو
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.والقدموالشكلالمسعةفيمختلفةأخرىكنائسالقبتينهاتينإلىوتنضوي

.(القيامةكنيسة):عليهايطلقالكناثسىمنمجموعةكلههذامنوتتألف

ستةفيمترأثمانينبنحوالقيامةكنيسةعليهاالقائمةالأرضمسعةوتقدر

.مترأوستين

:قبورسبعة،النصارىيعتقدكماالمسيحقبرعنعدا،القيامةكنيسةوفي

وإثنان.المقدسالقبرغربكائنمعبدفيوهماوأسرتهالراميليوسفمنهااثنان

الكبير.القبليبابهامنالكنيسةدخلتماIC!يمينكإلىتراهاالتيالغرفةمدخلفي

يسمونها:للرومحجرةفيوواحد.الصليبيينملوكمنوبولدوينلغودفريوهما

الخارجمنالكنيسةأماموهناك؟القبرهذاهولمنأحديدريولا(،المسيح)حبس

)الأربعينقبروالسابع.دويتيفيليبهو،الصليبيينقاثةمننكليزيyسادسقبر

.يعقوبماركنيسةعندشاهد(

منالقيامةلكنيسةالملاصقة(يعقوبمار)كنيسةعلىالقائمونعثرولقد

قالوا،الداخلمنالمذكورةالكنيسةجدارفيمحفورةقبورخمسةعلى،القبليةنعيتها

الأقدمين.البطاركةمنلعددتكونوأنبدلاأنها

.الأمطارمياهفيهاتتجمعبئرأَعشرةثلاث،القيامةكنيسةفيوهناك

أنويظهر.الكنيسةيلخلواأنقبلنعالهميخلعونمضىفيماالناسوكان

زالت.ثم.عشرالتاسعالقرنأوائلحتىدامتالعاثةهنه

الإعلاميحملونالذينالمقدسبيتنصارىمنالأشخاصأمماءيليوفيما

:)4791(سنةالنورسبتفي

11ْ5العاثلةاالترتي!

سلمانأوصليباأوالياسلمانعائلة

الأ!جران!الأعائلة2

"امترىنخلة!اعائلة3

000011واا1))4

عة"ايازْعة-1))5

عة!"أوممعانعة"))6

،لق!سموس!!
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عنص!هلانقه

زخرياستاورى

وهما:؟اسلاميتانعائلتانبهاأبواحراسةعلىويقوم

جوثة.آل.(1)

نسيبة.آل.()ب

وأن.المهمةهنهفيهتولتاالذيالتاريختحديدفيالبدثوناختلفوقد

هم(نسيبةآل)وأنبالمفاتيحيحتفظونالذينهم(جوثةآل)إنالقولفياتفقوا

أعادوا،البابهؤلاءفتحومتى.المقررةمواعيدهافيالكنيسةيفتحونالذين

دواليك.وهكذا.أولئكإلىالمفاتيح

الخطاببنعمرزمنمنذبأيديهمالوظيفةهن!أننسيبةآليؤيدهقول!هناك

منامرأةابنهوهذاوأن،اللهعبدجدهمهوتسلمهامنأولأن،م(636)

والثاني،المدينةفيظل)حامد(أحدهما:ولدانلهاوكان.(نسيبة)تدعىالخزرج

فتحللمسلمينتمولما.الصالحينمنوكان،القدسيالفتحفياشترك)عبدالله(

،)1(القيامةمفاتيحصفرونيوسالبطركسلمه،الخطاببنعمرودخلها،القدس

هن!نسيبةآلطوتوارثوتقواهلزهدهإياهمؤتمناًنسيبةبناللهعبدإلىعمرفناولها

الحين.ذلكمنذالمهمة

الأولكانون9فيالقدسدخلعندماالفعلهذامثلاللنياللوردالانكليزيالقائدفعل)1(

ثم،مفاتيحهاوتسلمالكنيسةوزار،المذكورالشهرمنعشرالحاثياليومفيالمدينةفدخلأ179

.القدممنذيفعلونكانواكماالفتحمهمةليتولوا،نسيبةوآلجوثةآلإلىسلمها

ففس،كل!سومو
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حتىالعمريالفتحمنالكنيسةأبوبعلىظلوانسيبةآلان.فئةْوتقول

عنهارحلمنمعالقدسعنرحلواالصليبيينمجيءعندوأنهم.الصلييالفتح

أعمالمنبورينقريةفنزلوا.الأرئوذوكسيبنالشرقيينالمسيحيينمنالمسلمينمن

..ْمباشرةالصلاحيالفتحبعدالقدسإلىنسيبةآليعدولم.فيهاوسكنوانابلس

لآأجداثهوهمغضيةآلإلىالمفاتيحتسلمأنالدينصلاحالسلطانفأمر01

نأآنذاكالقاضيعلىفعزّ،بحقهمطالبوابورينقريةمننسيبةآلعادولما.جوثة

يتولىأنعلىغضيةآلبيدالمفاتيحتبقىبأنفقضى،زمناًعليهمضىحكماًينقض

منذالعاثةدرجتوهكذا.الطرفانبحكمهورضي.الأبوابفتحنسيبةآل

:الزمانذلك

صلاحعهدمنذالقيامةمفاتيحأمناءأنهم..:جوثةآلأنآخرونويقول

وأن.أيضاًالعهدذلكمنذالفتحبمهمةيقوموننسيبةآلوأن1187()الدين

يغادرواأنللصليبيينممحأنبعد،أنهذاكلعملهالدينبصلاححداالديالسبب

الحجاجبثيابإليهافيسربوايعودواأنخشي.عليهاالمتفقالفديةدفعبعدالمدينة

تهدحهقوةويؤلفونيتكتلونبحيثالكثرةمن،الزمنمع،يصبحواوأن!والرهبان

أحدهماالسلطانفأغلقكبيرانمدخلانيومئذللكنيسةوكان.المدينةفيوجنده

.05الثانيوابقى

عنلوظيفةاهنه،(غضبةآل)يدعونقبلاًوكانوا،جوثةآلوتوارث

وأجدادهم.آبائهم

..8المماليكعهدمنذالمسلمينيدفيالمهمةهنهأن.ْ:ثالثقولوهناك

-1791)البريطانيالانتدابعهدفيوضعتقريرعلىدلائلفهنالك

تلكأنفيهجاءوقد،فلسطينحكومةموظفيكبارمنواضعهأنويظهر،(4791

سنةالمماليكوضعها(وفتحهاالقيامةبمفاتيحالمسلميناحتفظعاثةأي)العاثة

يومئذالسلطنةكرسيعلىكانأنهيتبينالتقرير،هذاقراءةخلالومن

الفرنجمعالسلطانهذاعقدوقد.قلاونالدينسيفالمنصورالملكالسلطان

وفلسطينوالأردنوالشاميةوالحجازيةالمصريةالديارجميعجعلتم(1283)هدنة

،لقطسم!سوله!
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السلطانأصدر(م1285)بسنتينذلكوبعد.لهتابعة-القدسفيهابما-

اليهود-الذمةأهلمنأحدالدولةوظائففييستخدمبألايقضيمرسوماً

مفاتيحتسليمولعل.المؤرخونذكرهماهذا.الدولةوظائففي-والنصارى

الصفحةفيالطبريإليهأشارالنيالمرسومذلكأعقابفيجاءللمسلمينالقيامة

جمالمحمدوالدكتور(والملوكالدولتاريخ)كتابهمنعشرالرابعالجزءمن118

.(مصرفيقلاوونابندولة)كتابهمن233الصفحةفيسرورالدين

إلىعهدالذيهو(م0154)القانونيسليمانالسلطانأنيقول!منوهناك

أيدها.)0184(القدسهبطعندماباشاابراهيموأن.المهمةبتلكالمسلمين

4الالامدرب

السيدبأنلاعتقادهمالمسيحييننظرفيمقدسةوهيالالامدربوهناك

عليهحكمأنبعد،للصلبالرومانجندساقهيومصليبهحاملاًسلكهاالمسيح

.بالموتالرومانيالوالي

Viaالفرنجةويسميهاالالامدرباليومنسميهاالتيالدربهنهإن

Dolorosaوخمسالقيامةكنيسةخارجمنهاتسع:مرحلةعشرةأربععنعبارة

داخلها.في

تيطس!الرومانيالوالياتخنهالذيالموضعفيتبدأفإنهاالأولىالمرحلةأما

ذلكأنالمؤرخينمعظمويعتقد.المسيحالسيدبموتحكمهأصدريوم،لهمقرأ

الروضه()مدرسةالآنعليهاتقومالتيالبقعةوفي.مامكانفييقيمكانالوالي

بإكليلالمسيحتتويجتمهناوأنه.بقاعمنبينهماوماصهيونراهباتومدرسة

.الشوكمن

منالجندطلب،ذكرهالمتقدمالمكانمنالقريبةوهيالئانيةالمرحلةوفي

قوسالمكانهذامنمقربةوعلى.فحملهصليبهيحملأن(يظنون)كماالمسيح

Ecceيسمونه Homo.ويعتقد.صهيونراهباتتملكهاالتيالعمارةمنالجزءإنه

المكانهذافيمجتمعينكانواالذيناليهودخاطبالرومانيالواليأنالمسيحيون

قائلاً:،-يظنون-كماالمسيحإلىبيدهمشيرأخاطبهم.بالمسيححلماليروا

Ecce Homeالرجل!هوهذا:أي

،لقصسم!س!لمح!
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طريق:الطريقينمفترقعلىالقائمةالزاويةعندفإنهاالثالثةالمرحلةواما

الأرمنديريقومحيث.العمودوبابالوادبينتصلالتيوالطريقالالام

عليه.مغشياًالأرضعلىالمسيحالسيدوقعهنا.والبولونيينالكاثوليك

التقىهنا.الئالثةمنأمتاربضعةبعدعلىوهيالرابعةالمرحلةتأتيثم

.البتولمريمبأمه-يظنونكما-المسيح

بأولالوادطريقملتقىعندالكائنةالزاويةعندتراهاالخامسةوالمرحلة

بثقل-يظنونكما-المسيحالسيدشعرهنا.(المفتيعقبة)بالمعروفةالعقبة

القيروانيحمعانفجاء.الأرضعلىيسقطوكاد،يحملهكانالنيالصليب

حمله.فيوساعله

معبداَيساركإلىترىحيثالسادسةبالمرحلةمررتغرباًسرتماوإذا

القديسةمنزليقومالمكانهذاوفي.بالملكيينالمعروفينالكاثوليك-للروم

-يظنونكما-المسيحعرقمسحتالتيهيإنها.وقبرهاVeronicaفيرونيكا

جبينه.علىمن

الزيتخانبابتربطالتيبالطريقالالامدربملتقىعندالسابعةوالمرحلة

المسيح-السيدأنقولوفي.ء+ه!Judicariaالفرنجةوشمميها.العمودبباب

عليهمغشيأالأرضعلىوسقطالمدينةمنخرجالموضعهذامن-يظنونكما

الثانية.للمرة

بديرالمعروفالديرعندالخانقاهعقبةفيواقعةفإنهاالثامنةالمرحلةوأما

-يظنونكما-المسيحالسيدخاطبالموضعوفي.الأرئوذكسللرومخارالامبوس

منيسرنكناللواتيالنسوة:قولوفي.باكيةخلفهمنتسيركانتالتيالمرأة

ستؤولالتيبلدكنعلىابكينبل،عليتبكينلا:قائلاًفخاطبهن.باكياتخلفه

..!خرابإلى

رزححيث"القيامةكنيسةمنالشرقإلىالأقباطديرعندالتاسعةوالمرحلة

التعب.وشلةالحملمنالصليبتحت-يظنونكما-المسيح

،لقطسم!سولح!
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المراحلوكذلك..الجلجثةعندالكنيسةداخلفيفإنهاالعاشرةالمرحلةوأما

القبرعندفإنهاوالأخيرةعشرةالرابعالمرحلةواما.13و12و11:الثلاثة

-.النصارىيعتقدكما-نفسهالمقدس

4قبرالبستان

Garden:الفرنجهويسميهالبستانقبر Tombتعيينفيالمسيحيوناختلف

ومعظم،يقولمنفمنهم:-يعتقدونكما-المسيحالسيدفيهصلبالنيالمكان

النيالموضعفيصلبأنه،الشرقيةالكنائسأتباعومنالكاثوليكمنهؤلاء

خشبةهيلانةالملكةفيهاكتشفتالنيالموضعوهو.القيامةكنيسةعليهتقوم

وأكثرعهدأَأقدمهذاوقولهم.القيامةكنيسةلبناءبهاحداماوهذا.الصليب

.كيرهمنانتشارأَ

ياصلبإنه،البروتستانتالانكليزمنقليلةفئةوهؤلاء،يقولمنومنهم

مئاتبضعبعدوعلىالمدينةكاليهذاويقع.البستانقبرعليهيقومالنيالوضع

العهد.حديثرأيوهذا.العمودببابالمعروفالبابتجاهسورهامنالأمتارمن

بأنلاعتقادهمذاكاوالرأيهذاقبولفييترثدونيزالونلاكثرونوهناك

بعد.يقملمالقاطعالدليل

كما-الصلبموضعإلىبالضبطيشيرماالإنجيلفييردلمأنههؤلاءويقول

وأ(الجمجمة)لهيقالموضرفيصلب.ْأنهعلىيدلمافيهجاءوإن-،يعتقدون

الموضعفيكانوأنه،I"المدينةمنقريباًكانالموضعذلكوان)،(،(الجلجثة)

..)3(ْقطأحدفيهيوضعلمجديدقبر،البستانوفيبستانفيهصلبالني

دفنالمسيحالسيدبأنالقائلوهو،الأولالرأييؤيدالسطورقيذكرهتموما

نظرفيمكانأقدس-وهييعتقدونكما-القيامةكنيسةعليهتقومالنيالمكانفي

مرقسوانجيل.17لعددا9+1الأصحاحيوحناوانجيل.23لعددا27الأصحاحمتىانجيل)1(

.22لعددا15الصحاح

02العدد91الأصحاحيوحناانجيل()2

.41العدد91الأصحاحيوحناانجيل)3(

لفس،موس!!
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الموضععنجمعهتيسرماعلىالتاليةالسطورفينعرجيليوفيما،المسيحيين

.(لبستاناقبر!وهو:الاَخر

المكانهذافيصلبالمسيحالسيدأنوهو،الرأيبهذاقالمنأولإن

قتلهالنيغوردنالجنرالوهو،القيامةكنيسةالآنعليهتقومالنيالمكانفيوليس

إلىيأتي-القدسزاركلما-الجنرالكانفقد.1834()الخرطومفيالدراويش

بأناعتقادأيزدادكانحولهفيماالنظروأطالصلىوكلما.فيهويصلي،المكانهذا

مقربةعلىلوقوعه،المكانهذافيودفنصلبقديكونوأنبدلاالمسيحالسيد

فيبجثثهمويلقونويصلبونهمالحكومينفيهيجموناليهودكانالنيالتلمن

.الرومانيفعلكانوكذلك.منهالقريبالواثي

الصخر(أي)وهو.بالسورمتصلوالصخر.الصخرفيمحفورهنافالقبر

هنهبأنالاعتقادإلىبغوردنحداماوهذا.الجلجثةأوالجمجمةيشبهبشكلمحفور

فيهصلبالنيالمكانعنالإنجيلفيوردتالتيللأوصافمطابقةالأوصاف

ودفن.المسيح

المسيحأنالملابينيذيعونفراحوا.حينبعدحذوهأتباعهمننفرحذاولقد

متخذينالقيامةكنيسةفيهبنيتالنيالمكانفيولش!،المكانهذافيصلب

عاملقدسالمدينةادريخومخريسنيانوسالمعروفالخرائطرسامرممهالتياالخريطة

إلىالبابخارجالمقدسالقبرومكانالجلجثةموضعالناظريرىوفيها،8415

المدينة.سورمنالشمال

لمالحاليالكنيسةمكانأنفيقولونحججهمفيالرأيهذامؤيدوويمضي

إلمطيمتد(السورأي)هذاكانبل.السورخارجالمسيحالسيدصلبيوميكن

القيامةكنيسةمنأمتاربضعةعلىبعدالواقعةحزقيابركةأندليل.ذلكمنأبعد

زمنفيكانت(البطركحمامبركة):بهذايومنافيوالمعروفةالغربيالجنوبمن

المدينةلتشربخصيصاًحزقياحفرهاولد.خارجهتكنولم،السورداخلالرومان

.الحصارأثناءمائهامن

سرو،لقصموس!له!
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الحاليالاتجاهينكرون،البستانقبربنظريةالقائلينأنأيضاًبالذكروجدير

نحوتتجهثم(الروضةمكان)بيلاطسقصرعندتبدأانهافيقولون"الالاملدرب

الجمجمة.مكانحيثالأدهميةالزاويةعندوتنتهيالعمودباب

The(بالقدسالبستانقبرجمعية)باسمجمعية3918سنةتأسست Garden

Tomb ( Jerusalem ) Association Church of Englandلكنيسةخاضعةوهي

.1872سنةشراؤهتمالنيالمكانهذاحراسةعلىتقومالتيوهيانكلترا

وسبعأقدامستةارتفاعها،الصخرةفيمنقورةغرفةعنعبارةاليومإنه

في:قسمينإلىمقسومةوالغرفة.وبوصتانقدمأعشرأحدوعرضها،بوصات

تامةمنهاواحده.انسانلجثةمنهاواحدهكلتسع،جورثلاثمنهاالشرقيالقسم

لطفل.والأخرى،بالغلإنساناعدتكأنهاتبدواحدهما.تتمالموالأخريان.الصنع

مقبرةعليه،مرتفعتلوالشرقالشمالمنيحده.القبرجنوبيبستانوهناك

المسلمين.بيدوهي،الساهرةبمقبرةالمعروفةهي

fl.)1(مل!المسترإن .R .S W. Mayفيالبستانقبرعلىالمشرفلموظف

دفنأوصلبالمسيحالسيدأنالقائلالرأيصحةفييشكونالذينمن()4791

الصددهذافيساورهالذيالشكبسببمنصبهمناستقلىأنهحتى!المكانهذافي

.الإشراففيقضاهاالتيالسنينطوال

الارثوذكسالروم

منها:نذكركثيرةدياراتهم

.الجنوبإلىالشرقيةالنديةفيالقيامةكنيسةسد"في4ابراهيمأ-ديرأبينما

موضعهوظل.م614الفرسوخربه.م335سنةحواليهيلانةالملكةعمّرته

،للروممنهقسماًفأعطوا.(م1887)الأتراكمنالروسأخنهأنإلىخرابأ

خانبابمنالقريبديرهمالآخرالقسمعلىهموبنوا.هذاديرهمبنواحيث

)أبيناباسمصغيرةأحدهما:كنيستانفيه.(المسكوبية)بوالمعروفالزيت

.(عشرالإثنىالرسل)باسمكبيرةوالأخرى.(ابراهيم

)1(t,;المذهب.وبروستانتيالجنسيةانكليزي

،لفسموس!كل!
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.النصارىحارةإلىالمؤثيوالشارععلونسويقةبين8المعمدانيوحتا2-ديرمار

،م045سنةبنيت..بيزنطيطرازها..الأرضتحتواحله:كنيستانفيه

الديراتخذواالقدسالصليبيوناحتلعندما.م4801عامبنيتفوقهاوالأخرى

صلاخاستردوعندما.(م9901)يوحنامارلفرسانومقرأَمستشفىوالكنيستين

.(أم187)الرومإلىالأخرىالأبنيةمنأعاثهمامعالبناءأعادالقدسالدين

الأسباطبابإلىالمؤديةالطرقملتقىعندقدرونواثيفي،مريم3-كنيسلاسنتا

.(م045-457)بيزنطيةامبراطوريةماركيانوسبناها.الطوروجبلوسلوان

نفسهامريموقبر-يعتقدونكما-البتولمريموالديوحنةيواكيمقبوروفيها

الأقب!فيهايصليحجرةوفيها.والرومللأرمنإنها.النجارويوسف

.لسريانوا

فيه.م484حواليساباالقديسبناها،سلوانمنمقربةعلى:يرمارساباد-4

الامبراطورعهدعلىإليهأضيفتوعمارات.م305عامأنشئتكنيسة

دخوليجوزولا.مجلدآلافثلاثةفيهامكتبةوفيه.(م527-565)جوستانيان

بلخوله.لأمهحتىيسمحلمالنيساباالقديسبوصيةعملاًالديرلهذاالنساء

بينها،القيامةكنيسةمنالجنوبإلىواقعمريمستناديرويسمونه4ديرالعتراء5-

الأولالياسالبطريركعهد!ابني.قديمبيزنطيديرأنه.العمريالمسجدوبين

.(م)494

كندركسون)اليونانوشمميه.قسطنطينبديرويعرف4الديرالكبير6-

حارةفيالرومبطريركيةمنالجنوبإلىيقعحيث.المركزيالديرأيمناستريون(

سنةالبطريركيةشؤونتولىالني(ايليا)الأولالياسالبطريركبناه.النصارى

(1):كنائسئلاثفيه.فلسطينفيالرومأديارقاعدهويعتبر.ميلادية494

وفي.يعقوبماركنيسة(3)تقلاالقديسةكنيسة(2)هيلانةالقديسةكنيسة

باسموالثاني.(الأربعينالشهداء)باسمواحد:صغيرانمعبدانالكنيسةهنه

(.الطيب)حاملات

سابامارديرفيهأنشئالنيالتاريخنفسفيأنشح4تيؤدوسيوس7-ديرالقديس

لأنه.عبيدابنديرالعربويسميه.ساباومارلحمبيتبينواقع.(م484)

،لقصسم!س!مم!
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أنه:فقدالبطريقابنذكرهالعبيديينعشيرةفيهاتعيشالتيالمنطقةفيكائن

نأبعدالقيامةكنيسةعمرالنيالراهبمودسطسبهوكان.الدواكسدير

.لفرسادمرها

ماريامالأمير(1)أنشأهقديمديرأنه.الغربإلىالقدسظاهرثا4ديرالمصليلا

الذيأنآخرقولوفي.للميلاد033سنةحواليقسطنطينالملكأيامالكرجي

هـحيلاد.ر65و527عاميبينجرىذلكوان،يوستانيوسالأمبراطورهوبناه

كنيسة.فيه

.(495)الياسالبطركبناه.الشمالنميةمنالأقبلالخانمجاور4ديرالبئات

باسمفوقهاوالأخرى.(ميلانياالقديسة)باسمأرضيةإحداهما:كنيستانفيه

البكر(.العذراء)أو(الكبيرةمريم)

هرقلنشأهأ.قديمديرنهإ.لحمبيتطريقعلى،القدسقبلىديرمارالياس-

.(م614)الفرسفهدمه.(م)061للميلادالسابعالقرنخلالالملك

زمنفيوتجدد.قومنينوسعمانوئيللدنمنم1165سنةبناؤهوأعيد

كنيسة.فيه.م1678سنةذوسمَيوسلبطريركا

غاليليا()لرومايسميهاقديمةكنيسةفيه.لطوراجبلفوق8ديرالجليل-

قيامهبعدلتلامينهظهرالمسيحالسيدأنالمسيحيونيعتقد.(إليا)والمقدسيون

كنيسة)أمموهاكنيسةنفسهالموضعفيبنواوقد.المكانهذافيمرةلأول

.(لعذراءا

،الكرجبيدكان،القدسغربيبالقطمونالمعروفالحيفي8-ديرالقطمون

وكانوا.ممعانالقديسقبرالكنيسةداخلوفي.كنيسةفيه.الرومإلىصارثم

وكان.الصيففصلفيالبطريركيالكرسيمقرإنه.(ممعاندير)يسمونه

والمتصرفين.الحكامفيهينزلونالروم

مارخردير).والالامطريقعلى(المسيححبس)4تذكرمتهادياراتوهذاث-

على(السيدهدير)و.الشرقيةالجهةمنالصلاحيةالخانقاهبعيد(الامبوس

ديرمطبعةفيطبعهالنيكتابهمن264الصفحةفييوانديسبنياميناليونانيالمؤرخقالهماهذا)1(

.م1877سنةبالقدسالروم

لفس،موس!!
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لديرملاصقوهو(افتيموسماردير)و.ذكرهاالمتقدمالخانقاهمنمقربة

حبس!فوق،نيكوديمسمارديروشممونه(العدسدير)والشمالمنالسيده

جبلعلى(صهيوندير)و.لسعديةاحارةفي-يعتقدونكما-المسيح

وهناك.الشرقمناللاتينلديرملاصقوهو(جرجسماردير)و.صهيون

مجاور(ميخائيلماردير)و.الأرمنديرمنالشرقإلىالاسمبهذاآخردير

بينالنصارىحارةفي(كاتريالقديسةدير)و.الشمالىمنالروملبطريركية

و.الحدادينحارةفي(سبيريدونماردير)و.الاتينوديرالصلاحيةالخانقاه

نقولا(ماردير)و.نوفاالكازأطريقعلىلنصارىاحارةفي(ديمتريمار)دير

المعروفةالجديةالداربجالْب(تادرسماردير)و.البطريركيةغربي

صهيونجبلبينالكائتالواثيفي(انوفريوسالقديسدير)وبالكازانوفا.

في(لعازرادير)و.المكبرجبلعلى(ثورأبيدير)و.ثورأبيوجبل

الأديرةهن!منواحدكلوفي.الشرقإلىالقدسمنمقربةعلىالعيزرية

فيه.اللهيعبدونمعبد

قبلهالبطريركيةتولىوقد.(تيموثيوس)هوبطريركالأرثوذكسوللروم

بطريركامميمنأولوهو(يوفيناليوس)الأسقفأولهم.بطريركاوتسعونخمسة

فيالميلادبعيدالاحتفاءأقرالنيوهو.ميلادية451سنةذلكتموقد.لأورشليم

.(ديسمبر)الأولكانونمنوالعشرينالخامساليوم

وكان.م494(إليا)الياسعهدهمفياشتهرواالذينالرومبطاركةومن

ومنهم.قسطنطينديرمنهاالقدسفيآثاروله.نجدمنالأصلعربيهذا

.المقدسبيتالمسلمونفتحِعهدوعلى.(م634)الأولصفرونيوس

العقلذوأوالعفيفمعناه)يونانياَاممهكانوإن،الأصلعربيهذاوصفرونيوس

اليونانية.بالأمماءتسميتهمعاثةعلىدرجواالبطاركةلأنذلك.(السليم

الغربية.الكنيسةحكمفيهاساد،(أم995)البلادالصليبيوناحتلوعندما

جميعوكان.الصعداءالرومتنفسالدينصلاحيدعلىالصليبيونانهزموعندما

الأساقفةأنأي.عربا1525ً(سنةإلى1912سنةمن)الأورشليميينالبطاركة

سنة.234مدةالأورشليميةالكنيسةشؤونإدارةفيافردواالعرب

سف،لمح!سومو
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طائفةبينالخلافاشتد(م7918)الأولداميانوسالبطريركعهدعلى

يزالونولاالبلادأبناءحاولوقد.اليونانيينالاكليريوسورجدأبناءمنالروم

الأجانب.الدينرجلى!م!يطرةمنالتخلصيحاولون

الكاثوليك8الروم

مظلوممكسيموسالبطريركانشأها،الكاثوليكللرومارشيةالقدسفي

هوبطريكينائبوفيها.الموارنةحارةفيالأبرشيةهنهتقوم.1848`ستة

صايغوهو.دمشقفيالكاثوليكالرومبطريركإلىأمورهفييرجعالاركندريت.

وأورشليم.والاسكندريةالمشرقوسائرانطاكيةبطريرك

نذكرمنها8وأديرةكنائسالقدس!ؤالكاثوليكوللروم

الحرممنالشمدإلى،الأسب!وبابحطهباببين:حئةالقديسةكنيسة،-

الأياممنمضىفيماكانالمكانهذافيهنا(نه،المسيحيونيعتقد.القدسي

أتىحيثحسد!بركةالمكانهذاوفي.البتولمريموالديوحنةيواكممسكن

كمامعبدللميلادالرابعالقرنفيبنيوفيه.معجزاتهببدىالمسيحالسيد

احترقتالكنيسةهنهأنويظهر.م053سنةفياليتولمريمباسمكنيسةبنيت

الصليبيونفأعاد.م614عامالفرسيدعلىالنصارىكنائسمناحترقمامع

وجعل.حنةالقديسةكنيسةتدعىوكانت.م9904القدسدخلواعندمابناءها

سنةالشافعيينللفقهاءومدرسةللصطينرباطأالكنيسهَهنهالدينصلاح

الفتحبعدومميت.(صندحنهَ)بمضىفيمالَعرفهنهوكانت.أم188

الدير.جدرانأثرهعلىهدمت.م1842و1821بينالواقعةالمدةالصلاحيهَ

له.المجاورةالعسكريةالثكنةبهاوبنتحجارتهالعثمانيةالحكومةفنقلت

عبدالسلطانسلم(م1155)تركيابانتصارالقرمحربانتهتوعندما

تركياعاضدتفرنسالأنذلك.بفضلهاعقرافاًالثالثنابليونإلىالمكانهذاالمجيد

.(أم836)الفرنسيينإلىباشاكاملالمتصرفوسلمه.الروسمعحربهافي

وفي.(م1882)إكليركيةكليةإلىهن!وانقلبت.(1878C)ملرسةفيهفأنشثت

كليةإلىباشاجم!القائدوحولهاالتركيالجيشاحتلهاالأولىالعالميةالحرب

،لفس!و!لا!
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احتلولما.ضرريمسهافلمالكنيسةوأما.(الدينصلاخكليةهااسلامية

فيهاهؤلاءفأنشأها.الب!ضالأباءإلىالعمارةأعادوا(م1791)القدسالانكليز

ومتحفاً.مكتبة

واقعة.(فيرونيكاالقديسةدار):يسمونهاث!رالقدسفيالكاثوليكوللروم2-

هنهفيهمسحتالنىِالمكانفيبنيت.الالامثربعلى،المفتىعقبةفي

-يعتقدونكما-صليبهحاملاًهناكمنماروهوالمسيحالسيدوجهالقديسة

(.العلمحدولْةالرحمنعبد)هوالمَدسسكانمنلمسلمملكاًالأرضوكانت

منفرمانعلىالكائوليكالروموحصل.ذهباًفرنسيةليرةآلافبثلاثةفباعها

فيرونيكا.القديسةباسمكنيسةفوقهافأنشأوا4918بتاريخالسلطان

اللاترر8ويطاركلاالكاثوليكيةالارساليات

(1847)أورشليمفيالاتننبطريركيهّعشرالتاسعبيوسالبابأنشأعندما

الآباءوبينالباباقداسةاقامهالني(فاليركايوسف)البطريركبينخلافنشأ

اللاتينية.الأماكنإدارةفيغيرهممنأحقانهمهؤلاءاعتقدإذ.الفرنسيسيين

الآباءلعضدواخرى.البطريركومندوبهالباباتؤيدفئة:فئتينإلىاللاتينوأنقسم

إلىالمجيءعلىالأوربيةالقارةفيالرهبانيحثالبطريركوراح.الفرنسيسيين

ببمعياتالمالنيالضغطالديارهنهإلىالمجيءعلىهؤلاءشجعومما.فلسطين

منبإيعازالرهبانلمطارثهَفيهاسنتالتيالجديدةوالتشريعات،بفرنساالدينية

الماسونية.الحافل

المقدسلااليهوديةالأماكن

.القبوروبعضالعهدحدشةكنسبضعسوىالقدسفيلليهودليس

التالية:السطورفيذكرهاعلىوسنأتي

سورمنبقيةبأنهالسائدالاعتقدفيالقولويتلخص(المبكى)حائط

.ماق.8)هيرودوسرممهالنيللهيكلالخارجيالحائطوأنه،القديمأورشليم

.(م135)اثريانوسمنهتبقىماعلىوأتى(م07)تيطسمنهجانباًودمر

تذكروازاروهوكلما؟آبتسعةفيسيماولا،والآخرالحينبينلِزورونهواليهود

وبكوا..الضائعمجدهم

،لفمهم!سو!
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التيواللجان،حولهواليهودالمسلمينبينقاصتالتيالخلافاتذكروتم

منالدنوسوىلليهودليسانهإلىالقولوانتهى.0مصيرفيللتحقيقانتدبت

والعباثة.الجلوسأدواتمنأداةأيةمعهميحملوااندون،عندهوالبكاءالحائط

الواقعةوهي،()4791سنةفيموتاهمفيهااليهوديدفنالتيالمقبرةوأما

الإسلامية.الأوقافمنأرضهافإن،والطورسلوانبيناريحا-القدسطريقعلى

الوقف.لمتوليسنةكلفييدفعونهمعينأجرلقاءباستعمالهاالمسلمونلهمأذنوقد

وقد،الشرعقاضيوقعه1()سجلهناكبالقدسالشرعيةالحكمةسجلاتوفي

بحضورأي)بحضورهالوقفأصحابانقداليهوديةالطائفةممثلأنفيهجاء

وذلك.موتاهالدفنالوقفأرضالطائفةاستعماللقاء،ذهباًدينارمئتي(القاضي

.(ما561و0156أي)للهجرة969و869سنتيعن

جبلالقبليوالسفحالعمودرأسحتىقدرونواثيمنالمقبرةهنهوتمتد

هي:.معينةأيامفياليهوديقصدها،ضخمةقبورأربعةوفيها.الزيتون

أقامه.المدينةشرقيواقع.(فرعونطنطور)المقادسةويسميه4قمبرأبشالومأ-

قبلأقامه.عرشهعناسقاطه-وحاولأبيهضدثارالذي،الملكلداودابشالوم

يانوسالكسندرقوندرانيعتقد.ذكرهتخليدأرادوقد،ولدلهيكنلمإذ.موته

الأربعةاركانهمنركنكلفي،الشكل،مربعضخمبناءإنه.فيهمدفونالمكابي

.امتارسبعةعلوه.الشكلهرميةقبةفوقه.يونانيافريزيعلوه.أعمدةأربعة

أمماءأحدوهويهوشاف!واثيفيلوقوعهالاسمهذايحمل:2-قبمبهوشافا!

الأستاذويرجع.فيهالمدفون!تأمماءمعرفةفيالمؤرخونيجزملم.قدرونواثي

داودمدينةفيآبائهمعدفننفسهيهوشاف!أن)2(ساعاتيميخائيلرئيف

.صهيونجبلعلى

يعقوبالقديسانالمسيحيونويعتمَدضخماسرائيليمدفن34-قبريعقوب

ويزعم.المسيحصلببعدفيهتوارىقدرسولاًعشرالإثنىأحدوهوالصغير

فيه.دفنموتهبعدأنهبعضهم

.578الصفحة44السجل)1(

.4191سنة72ص4(جالصاعالراعي)مجلة()2

،لقطسم!طدمولمح!
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إلىاليهودوبنسبه.يهوشمافاطقبر،النواحيبعضمن،يشبه4زك!يا4-قبرالنبي

ويهوآلش.أحاذياأيامهناكانالنيحفيدهقبرأنهبعضهمويقول.ياراعٍبنزكريا

الملك.منوبأمربالحجارةرجماماتوقد

يسبقعهدإلىيرجعمابينهاوليس،العهدحديثةكلهافإنها)1(كنسهموأما

الذيالحيوهو.القديمةبالبلدهالقديمالحيفيواقعةمعظمها.عشرالثامنالقرن

أمماءها:وإليكاليهودحارة:يسمى

ويطلقون.(السكناج):بالمسماةالطائفةلصلاةمخصص:الأقداسقدسأ-

.القدسفيالكائنةاليهوديةالكنسأكبرمنإنه.(أشكنازيم)أنفسهمعلى

وشممونه(يعقوببيت):أممائهومن.للميلاد1017عامبني.أقدمهاوهو

منصرأخمسينبعدوعلىالقديمالحيوسطفيواقع.(حوروا):ايضأ

.الشمالإلىالمسلمينمسجد

منه.متراَستينبعدوعلى،الأقداسقدسمنالشرقإلى:اسراثيلطبرت2-

.(المطبل):المقدسيونوشمميه.اسرائيلطبرتمنالشرقيالشملإلى:طابيلا-3

.الشرومنالقديمةبالبلدهاليهوثيالحيأقصىفي:يوسفبوراتمد!راش-4

.الحرموعلىالمغاربةحيعلىمطلوهو

.الجنوبإلىالشرقمنالحيأقصىفيواقعأيضاًوهذا:لا،خمزغاب5-

السمة.طريقفيواقعكنيس:الاستانبولي6-

بالاستانبولي.المعروفالكنيسأنه(الخضر):اممائهومن:الياهانافي7-

والياهانافي.الاستانبوليقبلي:زكل!بوحنان-8

.السلطانخانقبالة(الطابوندرج)بالمعروفالدرجعند:المغاربةكنيس9-

المغاربة.لكنيسملاصق:توراةئوما-01

السمة.طريقفي:أيلبيت-11

فيهيتعبدالنيالمكانفإنها()الكنيسةوأما.اليهودفيهيتعبدالنيالمكان*و"(كنيس)جمع)1(

كنائس.أوجمص.المسيحيون

،لقصسموس!مموو
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الحي.جنوبفي:الدينبيت-12

الحي.جنوبفيأيضاً:سفاراديمكوليل-13

الحي.غربفي:غارتنواين-14

المطبلبينواقعوهو.القرائيينلصلاةمخصص،الأرضتحتكنيسوهناك-15

بالبلدةاليهويالحيفيالكائنةالكنسعددأنقولوفي.اسرائيلوطبرت

المتقدمةالسطورفيذكرناهاالنيوهوبعضهاوأن.وعشرونثلاثةالقديمة

بينهماليسولكنللصلاةأعدتصغيرةغرفعنعبارةالآخروالبعضكبير

أثرية.أوتاريخيةقيمةلهما

م!س!!،لفس
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الإسرائيليالاحتل!لتعقالقدس

سلطةوانسحاب4891مايو/أيار15فيإسرائيلدولةقيامإعلانإثرفي

والقواتالعربيةالجيوشبينمعاركدارت،فلسطينمنالبريطانيةالانتداب

وقفاتفاقياتتوقيعتملاحقةفترةوفي.فلسطينمنمتعد!ةنواحفياليهودية

)1(بعد9491سنةربيعفيالمتحاربةالأطرافبينهدنةاتفاقياتتبعتهانارإطلاق

الشرقيوالجزءالقدسمنالغربيالجزءبينالفاصلالخطتعيينذلكسبقأن

181رقمالتقسيمقرارأنمنالرغموعلى)2(.22/8/4891بتاريخوذلكمنها،

فإنهيعدل،أويلغلم،القدسبتدويلأوصى)3(والني92/11/4791بتاريخالصادر

باللجنةممثلين،الفلسطينيينرفضذلكفيبما-تلتهالتيالماديةالوقائعنتيجة

خصصماتفوقجغرافيةمسمةعلىإسرائيلوقيام)4(للقرارالعلياالعربية

لحلكأساسواقعياًيعدلمالتقسيمقرارأنواضحاًبات،بموجبهاليهوديةللدولة

)5(.قائمةبقيتالقدستدويلفكرةلكن،الإسرائيلي-الفلسطينيللصراعسياسي

(1 .J Quigley, Palestine and Israel: A Challenge to Justice (Durham:Duke)

.98.UniversityPress, ,)0991 P

6(،791(2.,Meron Benvenisti, Jerusalem: The Torn City (Jerusalem: IsratypesetLtd)
001.ح

)3()4791(146.G..ARes.,181.U .N GAOR, .U .N Doc,,951/A P.القرارهذانصلقد
العربيةالدولتينبينتقعح("53كهول3ص!"ع)+أول(،3منفصلةمنطقةالقدستكونأنعلى

يقاموصايةمجلسبواسطةالمتحدهالأممقبلمنوتدارخاصدوليلنظاموتخضعواليهودية

بلديةكلتبحيثللتدويلالخاضعةالقدسحدودالمذكورالقرارحددوقد.الهدفلهذا

جنوباًأقصاهالحموبيتشرقاًاقصاهاديسابوفتكونبها،الحيطةوالمدنوالقرىالقدس

كالاً.اقصاهاوشغف!غرباًأقصاهاكارموعين

,Quigley.38راجع/03/11/4791.بتاريخالتقسيمقرارقبولالعربيةاللجنةرفضت()4 Ibid., P.

مبدالتؤكد،1/4891ي!44بتاريخ491رقمالعامالجمعيةقرارخلالمن،المتحدةالأممعادت)5(

توضعوبأن،فلسطينبقيةعنمنفصلةخاصةمكانةللقدستكونبأنفأوصت،القدستدويل

الفعلية.المتحلةالأممسلطةتحت

،فمهم!س!لح!
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يأفي،يعنيلاالآخرللطرفتابعةلمنطقةمتحاربينطرفينأحداحتلالإن

الطرفمن-الاحملالنتيجة-المنطقةتلكعلىالسياثةانتقال،الأحوالمنحال

عليه،بالسياثة!تفظالشرعيةالحتلالإقليمحكومةإنبلالحتل.الطرفإلىالمهزوم

تشريعمنالسابقةالسلطةصلاحياتوتنتقل،معلقةتكونالسياثةهنهلكن

الإقليممصيرتقريريتمأنإلى،الاحتلالفترةطوالالحتلةالسلطةإلىوإدارةوتنفيذ

لقانون،الاحتلالفترةخلال،الحتلةالقوةتمارسهاالتيالصلاحياتوتخضمع".)الحتل

بشأنالرابعةجنيفوباتفاقية7091لسنةلاهل!بلوائحالممثلالحربيالاحتلال

الإجراءاتبينالتفريقيجب،عليهوبناء.9491لسنةالحربزمنفيالمدنيينحماية

إقليمهاداخلسيادتهاممارستهاوبينالحتلالإقليمفيالحتلةالقوةتمارسهاالتي

رغبةعلىبناءالحتلالبلدإلىمحتلةمنطقةضمالدوليالقانونيجيز)2(ولاالأصلي

فمط.الأخير

بيناتفاقيةإلىالتوصلحالفيإلاالاحتلالنتيجةتنتقللاالسياثةأنكما

الفريقإلىالمهزومالفريقمنالحتلةالمنطقةانتقالعلىتنصالمتحاربينالفريقين

منالحتلةالمنطقةانتماليكونأنالدوليالقانونفقهاءبعضوبشترط)3(المنتصر

الدراسات)مجلةحلي)أسامة)4(عليهالمعتدىالفريقإلىالمعتديالفريق

(.118-79صا،31/799،الفلسطينية

913.(1.,.H Kelsen, Principles of International Law,334 ..de)P
(2 .G Schwaezenberger, International Law as applied by international Courtsand)

lanubirT.165-164.(London: Stevens& Sons,,)6891 Vol., .lpp

0791,(3.Ibid.،pp)

211.،65ص8391(،،شوكينمنشورات،أبيب)تل!.الحربيالاحتلالقوانين!ْدينشتاين،يورام()4

فتس،موس!مم!
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()ّالقدسجؤالاستيطان

مدينةأولتالمتعاقبةالإسرائيليةالحكوماتأنجيدأالمعروفمنبات

المشاريعفيخاصاًاهتماما6791ً-سنةاحتلالهمامندْ-ومنطقتهاالقدس

سواء،الحكوماتتلكوكانت.الحتلةالفلسطينيةللمناطقتضعهاالتيالاستيطانية

القدسمنيجعلماثيواقعإيجادإلىذلكوراءمنترميالليكوديةأومنهاالعمالية

ومناطق،القدساستثناءجرىوقد..لإسرائيلْبديةأعاصمة.8والمهوثةالموحدة

.2991سنةالعملحزباتخنهالنيالاستيطانئخميد".قرارمن،أخرى8...حيوية

نأبعدالاستيطانيةالمسيرةتواصلت،6991سنةالحكمإلىمجددأالليكودعوثةومع

مستوطنألف017وموقعاًاستيطانياًأ5نحوفييتمثلكبيرأرصيدأحققتكانت

ذاتها.الشرقيةالقدسفييهوثي

عملاًوبوصفهابهدوء،تتمالقدسفيالاستيطانيةالأنشطةكانتماغالباً

لإقامة،7991سنة،مشروعوإعلان.المدينةعلىالاسرائيليةالسياثةأعمدمن

يسمىمافيالشروعاقترابمعترافقغنيمأبوجبلعلىحوماهارمستوطنة

.القدسفيهابما،النهائيةالتسويةقضايا

بيتمدينةمنالشمالإلىتقريباًكيلومترينبعدعلىغنيمأبوجبليقع

يملكهاأراضضمنوذلك،القدسبلديةلحدودالجنوبيالطرفأقصىعندلحم،

غابةالجبلوتغطيباهروصورطوبىوأمسدوروبيتلحمبيتمنفلسطينيون

المنطقةوأعلنتزراعتها،الاحتلالسلطاتواصلتوقدالصنوبر.أشجارمن

فيها،سكنيةمنازلأيةبناءالفلسطينيينعلىحظرالنيالأمر،خضراء"َْمنطقة

موداعي،يتسحاق،نذاكآئيليالإسراالماليةوزيرأصدر،991أيونيو/حزيرانوفي

يسمحماوهو.،العامةالأغراض8.دالمنطقةأراضيمندونما0185ًبمصادرةأمرأ

المجالهذاالوزيرأمراتاحوقدجدد.مهبرينلإسكانمقطوراتمستوطنةبإقامة

.)1(الجديلةالاستيطانيةالضديةلبناء

.911-126ص،31/7991،الفلسطينيةالدراساتمجلةعابد،خالد(8)

02/6/1991.،دافار.!سيلعميخ!)1(
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بناءخطةعلى،بالإجماع،القدسلشؤونالوزاريةاللجنةصادقتلقد

الخطة،وتشتملكوئيل.بسغاتاسممؤخرأَاتخذتالتيغنيمأبوجبلمستوطنة

أرضعلىسكنيةوحده0065مجموعهمابناءعلى،مراحلثلاثةمنالمؤلفة

نحو-المسمةهنهمعظمفإن،الاسرائيليةالمصادروبحسبدونماً.2991مسمتها

دونم0018ونحوالعربمالكيهامندونم004نحومنها،مصادرةأراض-دونم0018

بناءسيتم،التفصيليةخطتهاعلىصوثقالتي،الأولىالمرحلةوفييهود.مالكينمن

ومناطقدونماً،266مسعةعلىعامةمؤسساتإلىبالإضافة،سكنيةوحده2345

نأالجديدهالاستيطانيةللضعيةيخططلكنالتنفيذ.حيزفيتفصيليةوتجارةأعمال

)2(.تقريباًمستوطنألف35مجموعهماتستوعب

الاستيطانيةالاستراتيجيةفيخاصةأهميةغنيمأبوجبللمستوطنةإن

إقامةأن!أالأهميةهنهوتتمثل.القدستهويداستكمالإلىالراميةالصهيونية

فيبناؤهاتمالتياليهوديةالأحياءمنالخارجيةالحلقة.إغلاقإلىْتؤثيالمستوطنة

المندوبقصراالاستيطانيينالموقعينابينإضافيبحي6791Xسنةمنذالقدس

القضائيةالولايةحدودوتلخل،الفراغهذاإلىلحمبيتتمتدأنخشيةوغيلو،

بنيامين،الإسرائيليةالحكومةرئيسحدتالتيذاتهاالأهميةوهي)1(."للقدس

أجزاءجميعفيسنبنيأنناقاطعةبصورة81يوضحأنيريدأنهالقولعلىنتنياهو،

فينتنياهووأضاف.".حيويةضرورةذلكفينرىوإنناحوما،هارفيهابما،القدس

هو،العاصمةفيالسكنأزمةيحلالذي،المستوطنةبناءأنالضرورةلهنهتفسيره

فيالسياثةأصحاببوصفناللتصرفالقابلغيرحقنامنيتجزألا..جزء

.)2(القدس

:للقدسالمعدةالاستيطانيةالمشاريعومن

.27/1/7991..،."هآرتسمؤورزيف()2

.23/1/6911،....هآرتس..الجبلإلىالطريقعلى..حبزشراغينداف(1)

.267991ي2/،..ا.هآرض)2(
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8العمودرأسخطلا

العربية،العمودرأسضعيةفيسكنيةوحدة132بناءإلىتهدفوهي

دونماً،7.14مسعتهاارضعلىوأريحا،القدسبينالرئيسيةالطريقعلىالواقعة

والحرمأريحامنطقةبينضيقبريممرإقامةدونتنفيذها،حالفي،الخطةومحول

الشريف.القدسي

ا-ك!8الخطلا

بناءخلالمن،أدوميممعاليهومستوطنةالقدسبينالوصلإلىتهدفوهي

المدينةبينتمتدونم,000.01مسد4علىفندقيةغرفة0003وسكنيةوحلة0015

الخطة.هنهمردخلإ،يتسح!،الدفاعوزيرأقروقد.والمستوطنة

4عرمزراحشاخطة

تقعتقريبًادونم007مسد"علىسكنيةوحله0002نحوإقامةعلىوتشتمل

إلىالخطةوتهدف.زئيفوبسغاتالفرنسيةالتلة:الاستيطانيتينالضميتينبين

بينهما.التواصليقطععربيبناءوجوددونوالحيلولةالضعيتين،هاتينبينالوصل

يس4دأبوخطة

عشراتعلىسكنيةوحدة002منأكثرلبناءخطةالقدسبلديةتعد

ثقلإيجادإلىالخطةوتهدف8..لقرناأوائلمنذيهوداشتراهاالتي.ْ،الدونمات

التيالقريةهنهفيالفلسطينيةللسلطةالمركزيةالمؤسساتيقابلديسأبوفييهوثي

بداخلها.القدسحدودخطيمر

4-بهارحوما

بهدف،غنيمأبولجبلالمجاورة،الأخرىالدونمامنمئاتمصادرةوتتضمن

مستقبلاً.المنطقةفياليهوثيالبناءتوسيع

وحدة509نحوبناءتلحظ7991لسنةوالإسكانالبناءوزارةخطةوإن

جبلفيالبناءإلىبالإضافة،القدسبلديةمنمتفرقةأنحاءفيلليهودجديدهسكنية

نحوإلىالبلديةنطاقضمنستبنىالتيالمنازلمجموعيرفعالنيالأمر،غنيمأبو

،لقدسم!س!مم!
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فيسكنيةوحده0058علىيزيدمابناءنفسهاالخطةوتلحظمنزلا0325ً

منها.الوافرالنصيبأدوميملمعاليهكان،الغربيةالضفةفيالقائمةالمستوطنات

القدسبلديةحدودخارجالتهويديةالاستيطانيةالمشاربعإلىبنايصلماوهذا

أكثروالمستهدفة،البلديةحدودخارجلواقعةاأدوميممعاليهبمستوطنةبل!ح!أ،الكبرى

الحدود.هنهضمنتضمبأنغيرهامن

بإدراجوالقاضيالثانيكانون23فيالوزاريةاللجنةاتخذتهالنيالقرارفي

أوب.81.قوميةأولوية..مناطقالمصنفةالمستوطناتقائمةفيالضفةفيمستوطنة84

والتعليمالمساكنبناءمجالاتفيكبيرةماليةبمنحعاثةالمناطقهنهمثلوتحظى

يحصلِالتيالهبةتتراوح،المثالسبيلفعلى.والرفاهالضريبيةوالاعفاءاتوالعمل

تقريباَ،دولارألف18ودولارألف15بين،منزلشراءأجلمنعليها،المستوطن

دولار.ألف04ودولارألف03بينأحياناًنفسهالمنزلثمنيتراوححينفي

الاستيطانخلالمن،القدسعروبةعلىحقيقيةخطورةهناكفإنوهكذا،

إحدىغنيمأبوجبلفيثهوئيلبسغاتمستوطنةكانتوالنيفيها،المتواصل

هي،القدسلتهويدأكلخطةمنجزءغنيمأبوجبلفيالبناءفخطة.حلقاته

خلالمنكلها،فلسطينتهويدلاستكمالالشاملةالاستراتيجيةمنجزءبدورها

بدايته.منذالصهيونجيالمشروعفعلكما-الاستيطانيةالوقائعفرض

السريمما4الترحيل

الشرقية4القدس!ؤالفلسطينيينإقاملاإلغاء

الشرقية.بالقدسمقيمينلفلسطينيينسريترحيلسياسةزمنمنذتطبق

وتكتيكاتقضائيةوأحكاماًوتنظيماتقوانينتشملمتعدحةبوسائلذلكوبتم

الفلسطينيينمن،الآلافيكنلمإن،المئاتبفقدانالسياسةهنهتسببتوقد،إدارية

كثيرينمنطلبذلك،ونتيجة.بالمدينةالإقامةفيحقهمالشرقيةبالقدسالمقيمين

فإن،السياسةهنهشفافيةعدمإلىونظرأ.وعائلاتهممنازلهمتركالفلسطينيينمن

ومستقبلهبوضعهيتصلفيماحيرةيعيشونباتواالفلسطينيينمنالاَلافعشرات

المدينة.في

م!س!لح!،لقصس
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الشرقيةبالقدسمقحِمفلسطينيكلأنالداخليةلوزارةالجديدةالسياسةتعني

الماضيفيفيهاعاشوأنهالقدسفِىحالياًيسكنأنهعلىيبرهنأنيستطيعولا

جميعفإن،وبالتاليفيها.ولدالتيبالمدينةالإقامةفيحقهيفقد،متواصلنحوعلى

بلدفيذلككانسواء،الزمنمنفترةالقدسخارجعاشواالذينالفلسطينيين

بعدوعلىالقدسضوأحيفيحتىأو،الغربيةالضفةمنآخرمكانفيأوأجني

حقوقهم.لفقدانعرضة،البلديةالحدودمنأمتار

إنماالمدينةبتركهمأنهمإلىالشرقيةالقدسفلسطينيتنبيهمطلقاًيجرلم

بها.الإقامةفيحقهمأوبالمدينةكمقيمينبوضعهمللخطر،يعرضون

همالشرقيةالقدسفلسطعِنيانافتراضعلىالجديدةالسياسةتقوم

وبالتاليلهم،إسرائيلتمنحهدائمهَإلَامةإذنبموجببيوتهمفييعيشونمهبرون،

معاملةإن.الإسرائيليةوالأريحيةالسياسيةبلاعتباراترهنوحقوقهممكانتهمفإن

التي".الأصلية*الخطيئةهيكمهبرين(الفلسطينيين)منالشرقمِةالقدسسكان

أنفسهمتلقاءمناختارواالذلِنالمهبرينبخلاففهؤلاء،إسراثيل.ارتكبتها

بل.أخرىأوطانأومسثنلدلِهمليس،إليهيرجعونبلدولهمإسرائيلفيالعيش

الشرقيةالقدساحتلتالتىهيإسرائيلوإنماإسرائِل،فيالعمِشيختاروالمإنهم

إليها.وضمتها

بالقدسالفلسطينيينالمقمِمينبينصارخةبصورةتميزالسياسةهنهإن

تركالإسرائيليينالمواطنينوسعفيبأنذلك.الإسرائيليينالمواطننِنوبينالشرقية

والانتقالالعوثة.فيبحمّهمالاحتفظمعذلك،لهمحلاماالخارجفيوالعيشالبلد

إلىونظرأَإنه،بل.الحقوقهنهيمسلاالحتلةالأراضيفيالمستوطناتفيالعيشإلى

نأالدائمةالإقامةعلىالحملينللأجانبحتىيمكن،للمستوطناتالخاصالوضع

بالقدسالفلسطينيينأنبسِد.حقوقهمذلكيمسأندونمنالمستوطناتإلىينتقلوا

الغربية.الضفةإلىانتقلواهمإنالدائمةالإلَامةوضعيهيفقدونالشرقية

فيلإسرائيلالعامةللسحِاسةمباشرأاستمرارأالسريالترحيليشكل

معهيمكنلادممِوغرافيوالّعإيجدإلىتهدفالتي،6791سنةمنذالشرقيةالقدس

،لقصهعرم!س!لمح!
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الأعواممرعلىإسرائيلاتخذتولقد.الشرقيةالقدسعلىإسرائيلسياثةتحدي

فإنوفعلاً،.المدينةمغادرةعلىالشرقيةلقدسافلسطينيلحملعدةتدابير

البلديةجمععلىالموافقةورفضالشرقيةالقدسفيالبناءعلىالكثيرةالتقييدات

إلىالعوثةفيحقهمنهائياًبذلكفقدواأنهمالآنإلايدركوالموهم.للمدينة

وبلدهم.موطنهميعتبرونهاوالتيفيها،ونشأواولدواالتيالمدينةفيالعيش

هويةبطاقاتيحملونفلسطينيألف017نحوالشرقيةالقدسفييعيش

الإقامةحقإلغاءعلى،الإسرائيليةالداخليةوزارةدأبتوقد.إسرائيلية

خارج،حياتهممراحلمنمرحلةفيعاشوا،النيالشرقيةبالقدسللفلسطينيين

تركالفلسطينيينمنالكثيرينمنطلبذلك،علىوبناء.للمدينةالبلديةالحدود

وعائلاتهم.بيوتهم

الدولي،القانونيذلكمنتهكة،إسرائيلضمت،الستةالأيامحرببعد

فيالإسرائيليالقانونوطبقت2،كلم07مسمتهاتبلغالتيالشرقيهالقدس

ومنحت،الشرقيةالقدسفيإحصاءمباشرةالحرببعدوأجرت.المضمومةالأراضي

فيهاموجودينكانواالذينالشرقيةالقدسسكانلجميعالدائمةالإقامةوضعية

نأالشرقيةالقدسسكانإمكانفيأنإسرائيلأعلنتكذلكالإحصاء.إجراءلدى

لأسبابلكن.الشأنهذافيبطلباتتقدمواماإذاإسرائيليينمواطنينيصبحوا

الإسرائيلية.بالجنسيةالشرقيةالقدسفلسطينيمعظميطالبلمسياسية

النيهوإسرائيلإلىاللخولقانونأنالإسرائيليةالعلياالحكمةاعتبرت

لهمتمنحالتيالهويةبطاقةوأن،الفلسطينيينالشرقيةالقدسسكانوضعيةيحدد

اعتبرتكذلك.القانونلذلكوفقاًيمنحالنيالدائمةالإقامةلإذنمشابهة

الدائمالمقيميستمرعندماتنتهيالدائمةالإقامةإذنصلاحيةأنالعلياالحكمة

إسرائيل.خارج

القدسسكانعلىإسرائيلإلىالدخولقانونبتطبيقهاإسرائيلإن

هنهأنمنالرغمعلىوذلكمهبرون،أنهمهؤلاءإلىتنظرإنما،الشرقية

إلىدخلتالتيهيإسرائيلوأن،الأعوامعشراتمنذالمنطقةفيتعيشالعائلات

العكس.لاالمنطقة

م!س!لمح!،لقطس
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إسرائيلخارجالاستقرارصفةعليهتنطبقمنأنالتنظيميةالقوانينوتعتبر

الإقامةحقعلىيحصلمنأو،سنواتسبععنتزيدلمدةالخارجفييبقىمنهو

فيإنأيضاًالعلياالحكمةاعتبرتوقدجنسيتها.علىأوأخرىبدولةالداثمة

استقرالمعنيالشخصأنأخرىحقائقبينتإذاالدائمةالإقامةإذنإلغاءالإمكان

.سنواتسبععنتقلبارجإقامتهفترةكانتوإن،إسرائيلخارج

المدينةحدودخارجيعيشونالنيالشرقيةالقدسفلسطينيوكان،الماضيفي

أذوناتلتجديدالقدسفيالداخليةوزارةمكتبإلىاعتياديةبصورةيتوجهون

وزارةسيالسةبأنذلك.السبعالسنواتفترةتجديدلهميتيعالنيالأمر،إقامتهم

القدسخارجالإقامةعلىفقطتنطبقالإقامةحقخسارةأنتعتبركانتالداخلية

متواصلة.سنواتسبعملة

يعيشوالمالذينوبات،رجعيوبمفعولسياستهامنغيرتإسرائيلأنبيد

الإقامةفيحقهملخسارةمعرضينمتواصلةبصورةالقدسبلديةحدودداخل

لملووحتى،سنواتسبععنتقللفترةخارجهاعاشواكانوالوحتى،بالمدينة

البلد.ذلكجنسيةعلىأوآخر،ببلددائمةإقامةإذنعلىيحصلوا

منلأمرالداخليةوزارةخدماتإلىيحتاجمنكلمنيطلبذلك،إلى

مرةأولهويةبطاقةعلىالحصولأوطفلتسجيلأوالهويةبطاقةكاستبدالالأمور،

ويتعرض.القدسفييعيشأنهعلىموثقةبأدلةيأتيأن،عشرةالسادسةسنفي

قدإقامتهمأذوناتصلاحيةمدةانلإبلاغهمالوئائقهنهتوفيرعنيعجزونالذين

15مهلةفيإسرائيلومغادرةهوياتهمبطاقاتإعاثةعليهميتوجبوعندئذ.انتهت

تعتمدالذين(والأطفالوالزوج)الزوجةالاَخرونالعائلةأفرادأيضًاويطرديوماً.

المطرود.الشخصعلىإقامتهمأذونات

منيتمالإقامةوضعيةفإنَإلغاءتلقائياً،تنتهيالإقامةإذنصلاحيةأنوبما

يبلغأندونومن،الاستئنافحقإلىالتفاتأيأوتوضيحأواستماعجلسةدون

.تغيرتالمعتمدهالسياسةأنالمعني
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بالولاياتالمقيمينالفلسطينيينعلىبالقدسالإقامةإثباتضرورةوتنطبق

قليلةكيلومتراتبعدعلىالواقعةالرامفييعيشونالذينأولئكوعلى،المتحده

بسواء.سواء،القدسلمدينةالبلديةالحدودمن

القدس!االمطبقةالعامةإسرائيللسياسةمباشراستمرارالسريالترحيلإن

المقيمينالفلسطينيينعددتقليصإلىتهدفوالتي،6791سنهمنذالشرقية

محاولة(يةيحبطالشرقيةالقدسفيوجغرافيديموغرافيواقعواستحداث،بالمدينة

هنهتضمنتولقد.الشرقيةالقدسعلىالاسرائيليةالسيالةلتحديلاحقة

فيالبقاءيودونالذينالفلسطينيينمنالكثيرينجعلتمتنوعةتدابيرالسياسية

المدينة.عنالرحيلسوىخيارأييملكونلاالقدس

الفلسطينيينتشييدعلىفرضتهاالتيالقيودفيكثيراَإسرائيلتشددت

فيالكبيرالنقصنتيجةشديدبازدحامتسببالنيالأمر،السكنيةللمباني

المساكن.

تتقدمالتيالعائلةثهلجمعطلباتترفضإسرائيلكانت،4991سنةقبل

السياسةوكانت.المقدسيينغيرمنأزواجهنعننيابةبهاالمقدسياتالنسوة

بأزواجهن.للالتحكالمدينةمغادرةالنسوةهؤلاءعلىتفرضالإسرائيلية

فالمقيمون؟مهمةعواقبعلىبالقدسالإقامةوضعيةخسارةوتنطوي

أنحاءبباقيالمقيمينمنكغيرهمالعسكريللحكمخاضعينغيرالشرقيةبالقدس

أذوناتإلى،الحتلةالمناطقأبناءيحتاجكمايحتبون،لاوحدهمهم.الحتلةالأراضي

فيها.والعملإسرائيلللخولخاصة

الإقامة،وضعيةلإلغاءتعتمدهاالتيالمعاييرتنشرلاالداخليةوزارةأنوبما

فإن،وبالتالي.القانونيوضعهممنمتأكدينغيرباتواالشرقيةالقدسفلسطينيفإن

هنهتعيدأنخشيةالداخليةوزاوةخدماتمنالاستفاثةعناستغنوامنهمكثيرين

إسرائيلية.هويةبطاقةحملفيحقلهميعدلمأنهوتقرربالقدسإقامتهمفيالنظر

بطاقاتجميعالمقبلةالأربعةالأشهرخلالتستبدلأنالداخليةوزارةوتنوي

وسيضطر.بإسرائيلوالمقيمينالإسرائيليينالمواطنينلجميعالعائدهالهوية
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يقررحيث،الداخليةوزارةإلىالذهابإلىالشرقيةبالقدسالمقيمونالفلسطينيون

فإنوبالتاليإسرائيليةهويةببطاقةالاحتفظلهميحقكانإذاماالمختصونالموظفون

وضعيةلخسارةمعرضونالشرقيةبالقدسالمقيمينالفلسطينيينمنالآلافعشرإت

التمتععلىهؤلاءبقدرةيتصلفيماوخيمةعواقبلذلكوسيكونممة.11*س

،31،الفلسطينيةالدراسات)مجلة.والاجتماعيةالاقتصاديةوبالمنافعالمدنيةبحقوقهم

،سلوانقريةعلىالمطلأوفلتلعلىالقدسلمدينةالأولىالنواةأ(نشأت

المياهتوفيرفيسلوانعينوساعدت،أمنيةلأسبابالموقعهذاهنهاختيرحيث

النيمورياومرتفعبزيتاجبلوهوآخرمكانإلىالنواةهنهوهجرت،للسكان

حتىتتقلصبدأتثمبالأسوار،المدينةواحيطت.المشرفةالصخرةقبةعليهأقيمت

القديمةالقدسحدودمحددأ،الحاليالسورالقانونيسليمانالعثمانيالسلطانبنى

منطقةإلم!،المراحلمنمرحلةفيوصل،حتىكالاًيمتدسورهاكانانبعدجغرافياً،

.للقدسبلديةأولأسست،1863سنةفيوسعيدسعدبمسجدالمعروفالمسجد

الحدود،هنهطابعتظهراليهوديةالأحياءبدأتعشر،التاسعالقرنمنتصفوفي

حيأقيم،أيديولوجيهدفأجلفمن.القدسلمدينةالسياسيةالحدودرسملتبدأ

خارجتقاميهوديةلأحياءنواةليكون،العنابجورةمنطقةفي0185سنةموشيهيمين

شعاريممناحيأقيمثم.والغربالغربيوالشمالالغربيالجنوباتجاهفيالأسوار

1858.سنةالمسكوبيةفيحاييموماقورالمصراراة،منطقةفي

الحيمسمةبأنعلماً،العربيةالمنطقةفيالاستيطانيةالضواحينشوءونتيجة

يتجاوزلمسكانهوعدد،دونماتخمسةتتجاوزلمالقدسفيالقديمةالبلدةفيال!هو!ىِ

رسمعلىاتفقواالصهيونيةوقاثةالبريطانيالانتدابحكومةفإن(سرة-التسعين

عدهالغربيةالجهةمنالخطفامتداليهوثي،بالوجودترتبطبطريقةالبلدية

،هكيرموبت،مونتفيوريوشخنات،شاؤولغفعاتأحياءضمنهلتدخلكيلومترات

،كيلومتراتسبعةالمدينةأسوارعنتبعدالتي،فجانوبيت،هبوعليموشخنات

الأمتار،منمئاتبضععلىوالشرقيةالجنوبيةالجهتينمنالامتداداقتصربينما
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